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Să alegi mereu drumul care urcă
Un mare roman despre prietenie și singurătate 
l-a adus în atenție pe scriitorul italian Paolo
Cognetti, căruia i-a apărut deja a treia carte 
în limba română, la Editura Polirom. Cei opt munți
a deschis o serie remarcabilă, continuată de
Băiatul sălbatic și Fără să ajungi vreodată în vârf.

CONSTANTIN PIȘTEA

CELE DOUĂ FILME CARE 
I-AU SCHIMBAT VIAȚA

Cineva l�a întrebat pe Cognetti
dacă nu cumva i�a fost frică de sin�
gurătate. Ba da, ba da, a spus el, dar
uneori singurătatea e ca un prie�
ten și te întâlnești cu ea și în marile
orașe, ca New York sau Milano. 

Pe la 30 de ani, scriitor deja
debutat, ba chiar și premiat, cu
ceva studii de matematică (aban�
donate pentru a se ocupa mai în�
deaproape de filme, care�i plăceau
mai mult), Cognetti se vedea pe
sine într�un soi de criză. Nici re �
lația cu prietena nu prea func �
ționa, se afla în mijlocul unor
că utări din care nu înțelegea ma �
re lucru. Dar i s�a întâmplat să
trăiască o revelație mergând, cum
altfel decât singur, la cinema.

Into the Wild, adaptarea căr �
ții cu același nume scrise de Jon
Krakauer, l�a pus pe gânduri. De
fapt, avea să spună că, alături de
Dead Poets Society, film pe care îl
văzuse pe la 16 ani, când lua în
calcul că ar putea să devină scrii�
tor, Into the Wild i�a schimbat
viața. La aproximativ 8 ani de la
acea vizionare avea să dea lovi�
tura cu Cei opt munți, cartea care
l�a făcut celebru și care a fost vân�
dută în 20 de țări înainte de a fi
publicată, semn că editori din lu �
mea întreagă au crezut în ea.

SCRIE DESPRE CUM 
VEDE EL LUMEA

Poate că urmăriți notele de pe good �
reads.com, poate că nu; nici eu nu
știu cum să le iau uneori, însă în
cazul lui Cognetti realitatea este
greu de contestat: aproa pe 15.000
de notări pentru bestsellerul lui și

o medie care trece de patru stele (din
cinci). Vocea cititorilor, când este
atât de puternică într�o anumită
direcție, nu are cum să gre șească. 

Cei opt munți este cu adevă�
rat o carte bună, care te introduce
ușor în universul acestui scriitor
italian și care, dacă�mi permiteți
un joc de cuvinte, nu și�a propus
să răstoarne munții, ci doar să
scrie despre sine și despre cum
vede el lumea. Ba mai mult, Cog�
netti plusează la capitolul simpa�
tie, când nu se alintă, vorbind
despre scrisul său; recunoaște că
voia să scrie din adolescență și se
bucură de succes fără a se rupe de
ceea ce a descoperit în sine de�a
lungul anilor: nevoia de liniște și
singurătate, dorința de a cunoaște
mai bine natura și de a privi omul
departe de încorsetarea impusă
de societate.

ROMANUL UNEI PRIETENII

În Cei opt munți (Polirom, 2017),
Cognetti privește lumea prin
ochii lui Pietro, un băiețel care
ajunge împreună cu părinții lui
într�un sătuc de la poalele masi�
vului Monte Rosa. Pietro e nițel
plictisit, ca orice băiat de oraș
plantat în izolarea de la munte, și

nici nu are parte de o atmosferă
familială caldă. Mai apropiat de
mamă, cea care ține casa și este
foarte pricepută în a stabili relații
sociale, el este inițiat de tată în
taina drumețiilor, care la început
îi provoacă repulsie. Se consideră
forțat și adeseori i se face rău din
cauza efortului. În acest cadru îl
cunoaște pe Bruno, un băiat de
aceeași vârstă, însă crescut într�o
comuniune cu natura care i�a dat
dezinvoltură și o aplecare spre a
descoperi lucruri noi, de care�l
molipsește și pe Pietro. 

Bruno are mereu cu el un
bas ton galben, de plastic, cu care
îndrumă vacile către iarba înaltă
de pe coastele munților și duce cu
el mirosul de care Pietro se va în�
drăgosti și care reapare în toate
scrierile lui Cognetti: un „miros
de grajd, fân, lapte prins, pământ
reavăn și fum de lemne“.

Pe prietenia dintre Pietro și
Bruno, care se va întinde pe câteva
zeci de ani, se bazează romanul cu
puternică amprentă autobiografică
Cei opt munți. Pe cei doi îi unește

și relația oarecum asemănătoare
cu tații lor, una departe de a fi
per fectă, pentru Pietro simpatia
de care ajunge să se bucure Bruno
din partea familiei lui fiind un
cadru neplăcut, pe care îl privește
adeseori cu invidie. 

Interesant aici este modul în
care, abia când se rupe de cei
apropiați (de tată sau de Bruno),
Pietro reușește să�i vadă așa cum
sunt. Pe tatăl său îl înțelege nu �
mai după moartea acestuia, iar
Pietro află detalii despre tine re �
țea lui. Abia atunci își dă seama
cât de importante erau regulile pe
care tatăl i le predase în legătură
cu ascensiunile montane: „Aveam
câteva reguli clare de urmat:unu,
să prinzi un ritm și să�l menții fă �
ră să te oprești; doi, să nu vorbești;
trei, la răspântii, să alegi mereu
drumul care urcă“. Într�un fel, el
își învață lecțiile cu întârziere, iar
din conștientizarea acestui fapt
vine o durere care�i însoțește po�
vestea, una tulburată și de evolu �
ția relației lui cu Bruno.

M�am racordat foarte bine la
solitudinea despre care vorbește
cartea lui Paolo Cognetti, la ne�
voia de a fi singur pentru a ține
totul la distanță și a avea o ima �
gine de ansamblu, și în același
timp am empatizat cu durerea lui
Pietro, care își dă seama că în vieți
ca a lui „nu te poți întoarce pe
muntele care se află în centrul tu�
turor celorlalți și la începutul
poveștii tale“. 

În Cei opt munți este surprins
foarte bine felul în care se schim bă

peste ani relația dintre Pietro și
Bruno, cum se maturizează fie�
care și cum, în ciuda trecerii tim�
pului și a experienței de viață,
niciunul nu reușește să se despar �
tă de un fel de a fi cimentat în ca�
racterul lor încă din copilărie.
Bruno nu�și poate părăsi muntele
și sălbăticia, în ciuda falimentului
pe care îl cunoaște cu ferma lui,
iar Pietro va trăi mereu cu un soi
de regret sau de nemulțumire –
căutarea singurătății pe munte îl
va aduce tot alături de oameni.

SCRIITORUL ÎN CRIZĂ ȘI UN
PRIETEN VECHI: MUNTELE

Paradoxul acesta trăit de Pietro în
Cei opt munți se vede limpede și
în Băiatul sălbatic, unde avem un
bărbat ajuns pe la 30 de ani, care
își caută liniștea în munți. Vlăguit,
pierdut și descurajat, personajul
care rămâne nenumit urcă în Al �
pii italieni, unde închiriază o ca�
bană pe la 1.900 de metri altitu� 
dine, pentru a își lua viața de la
capăt. Cu ambiții scriito ricești,
dar în blocaj, bărbatul lui Cog�
netti are în rucsac câteva cărți po�
trivite contextului, printre ele
Henry David Thoreau, Élisée Re�
clus și, da, Jon Krakauer. 

Ironia face ca, în căutarea
singurătății, bărbatul să descopere
că de fapt oamenii trag la el și el
trage la oameni, pe cărări nebă�
nuite. Chiar se alege și cu un câine,
Lucky, care ar fi trebuit să pă�
zească cirezi, însă care are un spirit
mult prea liber ca să fie dresat. 

...uneori, ca să
mergi înainte, tre-
buie să faci un pas
înapoi. Cu condiţia
să ai umilinţa s-o
recunoști.
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Fără să știe când i se termină
recluziunea, bărbatul redescope �
ră muntele și plăcerea de a hoi�
nări fără vreun scop. Chiar spune
la un moment dat că avea un pro�
gram foarte încărcat și riști să 
nu�l crezi. Cum să aibă un pro�
gram încărcat cineva care trăiește
singur pe munte? Însă el pierde
șirul zilelor, găsind moduri fasci�
nante de a fi el însuși între pământ
și cer. „Dormeam în haine care
miroseau a supă de ceapă, a stufat
lăsat pe foc ore în șir, a lână ume �
dă și fum de lemne – mirosul pe
care aveam să�l păstrez îndelung
ca pe un parfum de acasă.“

Ca un adevărat Robinson
Crusoe, personajul lui Cognetti,
pe care�l putem asimila cu ușu �
rință scriitorului, se simte ca un
stăpân pe moșia sa și învață tot
felul de lucruri: să spargă lemne,
să aprindă un foc pe furtună, să
sape și să semene o grădiniță de
legume, să mulgă o vacă și să facă
baloturi de fân, dar ce îi reușește
cu adevărat este să simtă pustni�
cia. Căutând singurătatea, dă tot
de oameni și recunoaște: „În aceas �
tă privință mă simțeam la fel ca în
prima zi“. Totuși schimbarea este
evidentă, mai ales că inspirația
pentru scris revine, iar modul de
a privi muntele și natura este cu
totul altul: „peisajul din jurul meu,
cu înfățișarea lui atât de autentică
și de sălbatică, alcătuit din copaci,
pășuni, pâraie, era în realitate
produsul multor secole de muncă
umană, era un peisaj la fel de ar�
tificial precum cel de la oraș. Fără
om, nimic din ce era acolo sus n�ar
fi avut forma pe care o avea. Nici
măcar pârâul, și nici unii dintre
copacii maiestuoși“.

Aici, mai mult decât în Cei opt
munți, Cognetti pune accentul pe
influența negativă a omului asu�
pra naturii, mizând pe aceeași
scriitură atașantă și plină de miez,
cu descrieri ample și lecții de
viață, făcând trecerea de la nara�
torul preocupat mai degrabă de
poveste și de psihicul uman în
contact cu natura către cel dornic
să se implice și să semnaleze efec�
tele negative ale prezenței umane.

PE URMELE LUI PETER
MATTHIESSEN

Cel mai puternic se vede această
amprentă în Fără să ajungi vreo�
dată în vârf (Polirom, 2020), în
fapt jurnalul călătoriei lui Cog�
netti în Nepal, în jurul muntelui
Kailash, considerat sacru. La 40
de ani după ce Peter Matthiessen
a publicat Leopardul de zăpadă
(carte tradusă tot la Polirom, în
2019), Paolo Cognetti a găsit în
această sursă documentară mai
mult decât un imbold la dru me ție.
Asemenea lui Matthiessen, Cog�
netti – acum de aceeași vârstă cu
cea volumului lui Matthiessen – a
crescut la Milano și a petrecut un
timp la New York, pentru a se izola
temporar la o cabană de la munte
(Matthiessen în Valtellina, Cog�
netti în Valle d’Aosta) – așa dar
niște apropieri care nu i�au rămas
indiferente lui Paolo Cognetti.

Cu Leopardul de zăpadă în
rucsac, pe care îl tot recitește pre�
cum un creștin Biblia, Cognetti
este însoțit de o adevărată cara�
vană, din care fac parte câțiva din�
tre prietenii săi, dar și numeroși
localnici, plătiți să care corturi ori
lucruri necesare deplasării, și cu
toate acestea, cum au trecut mai
mult de 20 de ani de la ultima lui
ascensiune dincolo de 3.000 de
metri, pentru el drumul acesta este
o adevărată încercare. 

Kailash, situat la granița din�
tre Tibet și Nepal, are peste 6.600
de metri, așadar povestea de aici
nu este lipsită de clipe în care, fără
pasajele „energizante“ din cartea
lui Matthiessen, scriitorului ita�
lian i�ar fi fost chiar foarte greu –
pentru că niciodată nu a reușit să
scape de răul de munte pe care l�a
resimțit încă din copilărie.

Aici, prin privirea și condeiul
lui Cognetti, cunoști varietatea și
ineditul unor locuri care sunt
parcă din altă lume. De asemenea,
îți dai seama că, după ce a ajuns un
scriitor faimos și după ce de atâtea
ori și�a căutat liniștea prin izolare,
doar acolo, foarte sus, el a reușit să
devină parte din natură: „vântul,
torentul, lumina, piatra erau din
aceeași substanță cu sângele meu,
cu fibrele mele, cu organele mele
și rezonau cu ele, așa cum toba că�
lugărului îmi zguduise membra�
nele. Bum, bum, bum: eu sunt fă� 
cut din asta, din asta, din asta.
Muntele mă îndru ma spre esență“.

Sunt tulburătoare scenele în
care descrie ritualul local de în�
mormântare. De fapt, cu o astfel
de scenă se și încheie cartea: un
mort este ars, iar cenușa lui este
împrăștiată încet pe râu (în alte
situații, morții sunt făcuți bucăți
și urcați pe un vârf, pentru a rein�
tra în natură odată ce carnea este
ciugulită de păsări). Nimeni nu
plânge, nimeni nu se vaită inutil,
pentru că spiritul mortului, după
nu mai mult de 50 de zile, se va 
întoarce în altă ființă. Și este, în

ciuda șocului nostru, ceva liniș �
titor și plin de pace în toată ideea
asta, deși ne e atât de greu să o ac�
ceptăm. Cognetti a câștigat ceva
înțelegere asupra umanității nu
doar urcând pe munte, ci și pri�
vind astfel de momente, pe care le
descrie cu empatie. 

Ca într�un traseu inițiatic, abia
aici, în Fără să ajungi vreodată în
vârf, îți dai seama că scriitorul
simte muntele și însingurarea așa
cum și�a dorit de la bun început.
„Aici, în tainițele munților, în vu�
ietul râului, îmi ating pielea ca să
văd dacă sunt real. Îmi rostesc nu�
mele cu voce tare și nu răspund.“
Abia aici are parte de acea comu�
niune pe care nu prea o înțelegea
Pietro când analiza sălbăticia lui
Bruno. Trecut deja prin dispera�
rea unor situații aproape fără
ieșire, dar și filtrat prin atâtea și
atâtea imagini și peisaje care�ți
taie respirația și care sunt aproa �
pe imposibil de povestit (deși de
cele mai multe ori foarte vizuale,
descrierile lui Cognetti sunt une �
ori greu de transpus în imagine),
Cognetti este în acest jurnal la
maturitatea scriiturii lui. Un scrii�
tor clar atașat de natură, atent la

transformările ei și care a înțeles
că, oricât ai fugi de oameni, îi vei
găsi și pe muntele cel mai înalt. 

Pe de altă parte, ca și în re lația
cu muntele, pe care trebuie să�l
cunoști treptat, să suferi împreună
cu el și să treci prin momente�
cheie de care să�ți amintești ulte�
rior cu plăcere, la fel ai de lucru și
în legătura cu semenii tăi. Nu ai
cum să contempli omenirea ca pe
un pisc înzăpezit și să te trezești cu
apropiați: „la prietenii nu te uiți
cum se leagă: ele trebuie înteme�
iate, construite, au nevoie de fapte
memorabile pentru viitor“.

Mă bucur că pe Cognetti mun�
tele nu l�a transformat într�un
pustnic și că, chiar după atâtea
exemplare vândute, poate să vor�
bească cu echilibru despre singu�
rătate, spunând că ea nu este nea� 
părat legată de izolarea în natură.
Poți fi singur și în aglomerația
marilor orașe. Poți să privești de
la fereastra apartamentului tău o
stradă plină de mașini și să te
simți mai singur decât atunci când
ieși din cabana ta montană, iar
singura ființă de care dai este o
cățelușă veselă ce abia așteaptă să
ți�o ia înainte pe vreo cărare. SDC

Îi spusesem că nu îmi plăceau regulile
și stăpânii și că la oraș mă simţeam închis
în cușcă: dacă pentru a trăi așa cum vo -
iam trebuia să stau singur în creierii mun -
ţilor, ei bine, acceptam singurătatea în
schimbul libertăţii pe care mi-o dădea.

Vântul nu s-ar vedea dacă n-ar exis ta
ceva care să fluture: steguleţele fac 
vizibil invizibilul.

PAOLO COGNETTI (n. 1978, Milano) este unul dintre cei mai apreciaţi 
scrii tori italieni contemporani. A făcut studii universitare de matematică,

însă le-a abandonat curând în favoarea celor de film. Cititor avid de
literatură americană, a debutat cu volumul Fare ordine (2003), distins 
cu Premiul Subway-Letteratura. Apoi a publicat alt volum de povestiri,

Manuale per ragazze di successo (2004), urmat de Una cosa piccola che 
sta per esplodere (2007), distins cu Premiul Settembrini și Premiul 

Renato Fucini. Primul său roman, Sofia si veste sempre di nero (2012), 
a fost nominalizat la Premiul Strega. În 2016 i-a apărut romanul Le otto

montagne (Cei opt munţi), care a fost vândut în peste 20 de ţări încă 
dinainte de publicare. Cei opt munţi a fost publicat în peste 30 de ţări 

și distins cu Premiul Strega și Premiul Strega Giovani, precum și cu 
câteva prestigioase premii internaţionale: Prix Médicis étranger, 

Prix François Sommer, English PEN Translates Award. Cognetti a mai 
publicat volumele de călătorii New York è una finestra senza tende (2010),

Tutte le mie preghiere guardano verso ovest (2014), un jurnal montan, 
Il ragazzo selvatico (Băiatul sălbatic, 2013), și volumul de eseuri A pesca

nelle pozze più profonde (2014). La Editura Polirom au apărut Cei opt
munţi, Băiatul sălbatic și Fără să ajungi vreodată în vârf. 
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Am ieșit din starea de urgenţă, 
dar am intrat în starea de alertă.
Jurnalul continuă.

Duminică, 17 mai
La cum poartă masca, pare că

la români virusul se transmite
prin gușă.

Sâmbătă, 16 mai
Ziua 72 de distanțare socială:

așa ne trebuie dacă nu am trecut
la monarhie și nu l�am pus rege
pe regele Gică Hagi.

În lumina guvernării Șică, se
arată că PNL e alternativa la PSD
cum e funia la glonț, cum e să te
muți la Ruse ca să nu mai stai în
Giurgiu.

Vineri, 15 mai
A dispărut din limbajul repor�

terilor de televiziune o întrebare

care în anii ’70 era la modă: „Vă
place frumosul?“. Propun să re�
vină.

Nici nu s�a intrat bine în sta�
rea de alertă și deja se pot con�
stata eșecurile majore ale școlii
românești de psihiatrie.

A încercat Viorel Vulpița Ca�
taramă să ia COVID, dar nu s�a
prins de el. E îngrijorător: dacă
securiștii au devenit imuni și la
COVID, ca la consecințele legale? 

Ziua 71 de autoizolare: ar fi
drăguț să se instituie formula de
politețe „strănut mânușițele“.

Joi, 14 mai
Idee de conspirație: în spa�

tele pandemiei stă oculta mon�
dială a clăpăugilor. 

Voind să se răzbune pe non�
clăpăugi, clăpăugii au ur zit tot
acest plan briliant, ca să ajungem

să purtăm măști, să ne clăpăugi�
zăm toți. 

Miercuri, 13 mai
Idee de simplificare a con �

spirațiilor: Bill Gates și George
Soros sunt unul și același. Ce, i�a
văzut cineva pe ăștia în aceeași în�
căpere vreodată? Nu vedeți cum
se leagă toate? Treziți�vă, oameni
buni! 

E drăguț că se iese din starea
de urgență ca să se intre în starea
de alertă. E drăguț, dar de aseme�
nea insuficient, cât timp predomi�
nante rămân starea de prostie și
starea de hoție.

E frumos că liderul depu tați �
lor liberali din Camera Deputați �
lor e chiar liberalul care a făcut
acum trei ani greva foamei timp
de trei ore între prânz și cină. 

Mi se pare la fel de semnificativ

cum mi se pare că pe aceste me�
leaguri a ajuns Daea să conducă și
altceva decât un tractor. Bravo,
țara! 

Un mare pas înainte pentru
țara noastră ar fi când băștinașii
vor alege conducători care să aibă
în același timp IQ�ul mai mare
decât numărul de la pantofi, mai
multe clase (pe bune) decât tre�
nul și coloana vertebrală mai
puțin salcie�n vânt. Asta nu se va
întâmpla însă niciodată. Ghinion.

Am încercat, fără succes de �
sigur, să intru în contact virtual cu
o autoritate a statului român, iar
acum stau și plâng și îmi doresc să
mă fi născut în Gabon sau în Bu�
rundi, unde cel puțin nu ninge.

Marți, 12 mai
Mă gândesc tot mai des când

a fost pe vremea mea. Eu, deși am

avut maxim 16 ani în anii ’90, sunt
de părere că ăștia au fost: anii ’90,
cu Michael Jordan, Senna, Sein�
feld, Michael Jackson, Cobain, Tu �
pac, filmul Titanic, Frații Jderi la
teză și Süleyman Demirel la turci.
Bine, eu am fost și mai precoce,
dar chiar și așa.

După atâtea zile de autoizo�
lare uite ce�mi dă prin cap. Reali�
zatorii îndrăgitului film American
Beauty, acum 21 de ani: „Punem și
punguță?“.

În mod absolut surprinzător,
deși pare, Vela nu e totuși din Te�
leorman. E din Caraș�Severin. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (VII)

Indiferent de computerul la care
sunt, de cât de performant e pro-
cesorul, de cât de frecvent se fac
update-urile, indiferent de cât de
bine alese sunt setările pentru
cache sau cookies – atunci când
sunt în contul meu de gmail, în
colţul din stânga jos apare mereu,
scris mic, foarte discret mesajul
Something’s not right. 

Cam așa funcționează și mintea
mea. 

Sunt la munte, se vede până
departe, pădurile miros ca din
cutie, păsările plutesc prin mij�
loace ilicite, cerul e, ca să folosesc o
formulare laconică, albastru, stân�
cile absorb lumina și căldura cu o
lăcomie care o depășește cu mult
pe cea a panourilor solare, undeva
se adapă o căprioară, dar eu nu mă
las păcălit de frumusețe. Some �
thing’s not right. Sunt la o petrecere,
toată lumea e prietenoasă, se beau
băuturi fine, se fac răutăți fine,

omul care dă întotdeauna muzica
prea tare sau care deschide televi�
zorul e reținut altundeva, muzica e
foarte OK, cineva îmi spune că va
citi cartea mea (cât de mult aș vrea
să pot întreba, cu megalomanie:
care dintre ele?), eu sunt încântat –
dar în colțul din stânga jos am un
mesaj, Something’s not right.

Nu e nimic rău, din contră, din
contră, să înveți de la un animal de
companie, chiar când acesta este lap�
topul tău. Am observat cu mult interes
de pildă felul în care, în nenumărate

aplicații, sunt invitat să bifez o anu�
mită căsuță pentru a nu mai fi ne�
voie, în viitor, să mi se amintească
din nou ceva, sau să aleg din nou
altceva, sau să introduc iar. Bifez de
mii și mii de ori aceeași opțiune:
don’t show this message again.
Aplicațiile respective îmi reco�
mandă de fiecare dată să fac aceas �
tă înțeleaptă alegere, bucurându�mă
dinainte de cât timp voi economisi
în viitor. În felul acesta am învățat
și eu, când scriu cuiva să�l rog ceva
legat de cartea mea, să�l asigur că e
pentru ultima dată, și că dacă bi�
fează și chestia asta, eu la cap n�o
să�l mai bat! Cât timp va câștiga! Îi
simt bucuria, iar data următoare
când îi scriu sau îl sun direct, pen�
tru că a trebuit să fac rost de numă�
rul lui de telefon ca să îl ajut să
răspundă, am grijă să îi amintesc
cât de curând va scăpa de mine. În
felul acesta, leg cu abilitate per�
soana mea de emoții pozitive în
mintea lui. 

Ieri am primit un mesaj (nu
suntem făcuți să trăim singuri, fără
comunicare ceva în inima noastră
se frânge) de la un software recent
instalat. N�am mai văzut până
acum acest tip de mesaj și m�a fra�
pat potențialul lui educativ. Lu�
cram, conform contractului, fără
nici un spor. Scriam un rând și
ștergeam două, ceea ce, dacă apli�
căm riguros legea matematicii, în�
seamnă cam o pagină la patru ore
și jumătate. Mă rugase cineva să
scriu, pentru ultima oară, un text –
dar repede, până când subiectul
nu�și pierde actualitatea. Astea

sunt cerințele presei, nu e nici o su�
părare. Scriam deci despre mitul
lui Er la al�Kindi și tocmai când gă�
sisem în sfârșit o formulare ambi�
guă de toată frumusețea, un enorm
mesaj pe un fond stacojiu îmi apare
pe jumătatea din dreapta a ecranu�
lui. Suna așa: „De�acum puteți lu �
cra fără ÎNTRERUPERI! Software�ul
nostru vă protejează! Vă puteți
concentra LINIȘTIT!“. Asta m�a fă �
cut să răsuflu ușurat și am început
să mă uit la o retrospectivă a celor
mai frumoase goluri din anul 2003,
din care pe unele începusem să 
le uit. SDC
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Cum scriam săptămâna trecută,
epidemia de coronavirus a dus în
România (ca peste tot) și la des�
coperirea primilor țapi ispășitori
autohtoni. 

Cei dintâi au fost românii din
diaspora, despre care mai că îți
venea să crezi că sunt chitiți să ne
aducă boala în țară odată cu în�
toarcerea lor. Și�atunci, brusc, 
s�au reactivat toate clișeele nega� 
tive despre „căpșunari“ (apelativ
oricum disprețuitor). Ne�am vă �
zut invadați de hoți, pești și pros�
tituate plecați la „muncă“ în Occi �
dent și întorși cu COVID�19. De
parcă nici n�ar fi vorba de cetă �
țeni români, ci de niște invada�
tori. Asta deși Spania și Italia – de
exemplu – erau înțesate mai de�
grabă cu românce care îngrijeau
bătrâni și bătrâne, faimoasele ba�
dante fără de care – cum îmi spu�
nea o dată o scriitoare ce a stat o
vreme în Italia – sistemul de să�
nătate al acelei țări ar fi suferit un
șoc. Doar că epidemia de acum a

țintit în primul rând bătrânii, cu
sistemele lor imunitare slăbite, și
i�a secerat cu zecile de mii. Iar zeci
de mii de românce, femei care ade �
sea și�au lăsat copiii în țară și au
plecat ca să se zbată pentru pâinea
zilnică, au rămas fără sluj be, fără
perspective de slujbă, într�o țară
străină, cuprinsă de o epidemie
ucigașă. Ce�ar fi trebuit să facă? Ce
faci când simți spectrul morții
apropiindu�se și nu ai pe nimeni și
nimic de care să te sprijini? Unde să
fugi? Acasă, desigur, lângă ai tăi,
unde, chiar de o fi să te îmbol nă �
vești, măcar ai alături familia, 

neamurile, prietenii – fie și simbo�
lic, că ai tăi s�ar putea să te oco�
lească o vreme. Te întorci acasă, e
reacția normală, cea mai ome�
nească – iar dacă te zbați să treci
granița în România, asta nu te face
automat prostituată sau jefuitor
de bancomate. Două săptămâni de
carantină sunt un preț mic pentru
împăcarea pe care o simți acasă,
oricât de amărâtă ar fi casa aceea.

După românii din diaspora,
s�a găsit o altă categorie de con �
cetățeni blamabili, agenți interni
ai coronavirusului: bătrânii. Bă�
trânii neascultători, care refuză să
stea în case și ies să umble în câr�
duri prin orașe și sate, deși moar�
tea pândește la fiecare colț. Am
citit și auzit sute de apostrofări la
adresa vârstnicilor insensibili, a
babelor și moșilor care circulă
brambura pe stradă – ca și cum o
bună parte din vina pentru răs�
pândirea bolii ar fi a lor, a plim �
băreților pensionari. Numai că ei,
bătrânii, sunt mai degrabă victi�
me (adesea victime sigure) și nu 

propagatori ai bolii. Mulți au pu �
ține contacte cu alți oameni sau
chiar nici unul: adesea stau sin�
guri, închiși în apartamentele lor,
și așteaptă... ce? Nimic. Să mai
trea  că o zi, să se mai scurgă o
noapte. Să vină ultima zi. Da, noi
pretindem că, izolându�i, îi apărăm,
îi ținem în viață – în cușcă, dar vii.
Dar pentru ei însingurarea, liniș �
tea monotonă a fiecărei zile, fie că
e miercuri sau duminică, e mai rea
decât coronavirusul. Așa că ies,
unul câte unul, fiecare în le gea lui,
și umblă pe stradă, fac când și
când cumpărături, văd copacii în�
florind, respiră aer de primăvară
și simt că mai trăiesc.

Epidemia asta a provocat, du �
pă teamă și îngrijorare, multă frus�
trare, multă mânie neconsumată,
care trebuia canalizată și descăr�
cată undeva. Și poate că fiecare
dintre noi va fi având mici pro�
bleme nerezolvate cu bătrânii – cu
anumiți bătrâni –, cei odinioară pu�
ternici și autoritari. Complexe freu�
diene. Revolte înăbușite. Frustrări

sociale. Nu știu. Cert e că acum,
când rolurile s�au inversat, când
puterea celor odinioară puternici
a trecut în alte mâini, tinerii și
mai maturii s�au simțit sfidați de
micile teribilisme ale vârstnicilor
ajunși – în sfârșit – la cheremul
nostru. I�am pedepsit cu opro�
briul și cu interdicția ie șirii din
casă.

Să fim sinceri: dincolo de cli �
șeele retorice și de unele figuri
personalizate sentimental, bătrâ�
nii ca grup nu ne plac. De fapt nu
bătrânii, ci bătrânețea, degrada�
rea fizică, bolile, tot ce ne amin �
tește de efemeritatea noastră. De
mortalitate. În vreme de pande�
mie, de boală și moarte, ajungi să�i
vezi, inevitabil, ca pe un semn, o
prevestire a ceea ce ne așteaptă. Îi
privești chiorâș, ca pe mărturia
sfârșitului inevitabil, azi mână în
mână cu coronavirusul.

Așa se întâmplă întotdeauna,
în orice criză: fără țapi ispășitori
nu se poate. Și n�aveți grijă, tutu�
ror ne vine rândul. SDC
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Jurnal de coronavirus: alți țapi ispășitori

Lucrurile nu arată chiar așa rău
în România comparativ cu alte
țări europene. Numărul cazuri�
lor de coronavirus la noi este de
zece ori mai mic decât în Spania
și de vreo opt ori mai redus decât
în Italia. Ne�am speriat degeaba,
am închis economia aiurea, nu
trebuia să fim atât de fricoși. S�au
pierdut locuri de muncă, s�au 
închis firme, prețul e prea mare
dacă vedem numărul de victime.

Așa gândesc mulți, dovadă fiind
reacțiile românilor pe rețelele de
socializare. Dacă la început oamenii
au respectat restricțiile impu se
prin starea de urgență, ulterior ora �
șele s�au animat. Iar cârcotașii s�au
înmulțit. În definitiv nici nu e rău că
ne punem atâtea întrebări, pentru
că am depășit vremurile în care toți
gândeam la fel și nu aveam voie să
ne exprimăm convingerile.

Nu există studii privind rețe �
ta perfectă a luptei împotriva bles�
tematului de virus. Marea Bri tanie
a încercat încă din start să nu
pună restricții, însă auto ritățile de

la Londra au revenit rapid asupra
deciziei, speriate de creșterea
alar mantă a numărului de cazuri.
Suedia a mers chiar mai departe
lăsând școlile deschise. La fel, res�
taurantele și barurile suedezilor
n�au fost închise deloc. Rezulta�
tul? Un număr de câteva ori mai
mare de morți față de statele ve�
cine Norvegia și Danemarca. 

Nu există așadar nimic precis
în această privință. Fiecare stat a
reacționat așa cum s�a priceput.
La noi, a contat probabil și faptul
că sistemul medical are nume�
roase hibe, iar autoritățile erau
îngrijorate de un eventual scena�
riu italian. De aceea, măsurile au
fost drastice încă de la apariția
primelor cazuri.

La prima vedere, poza de mo�
ment nu justifică măsurile draco�
nice luate de autorități. În două
luni și jumătate am ajuns la 17.000
de cazuri. Adică o medie de 400 de
cazuri pe județ. Se impunea închi�
derea țării timp de 60 de zile? Răs�
punsul este firește unul negativ.
Dar știe cineva cu exactitate cum

ar fi evoluat pandemia la noi dacă
oamenii ar fi fost lăsați să circule
liber pe străzi? Dacă de Paști spre
exemplu oamenii s�ar fi adunat
ciorchine în jurul bisericilor am fi
avut la fel de puține cazuri? Dacă
terasele și barurile ar fi fost lăsate
deschise, am fi avut aceeași situ �
ație medicală? 

Hai că nu�i covidul ăsta chiar
atât de negru, spun azi mulți dintre
amicii noștri. Păi nu�i, pentru că
distanțarea socială a funcțio nat. Oa�
menii au stat în case în pri ma lună,
apoi au înțeles cum tre buie să se
apere și au ieșit ceva mai optimiști
pe stradă. Dar n�au fost excese.

Cu toate acestea, nemulțu �
mirile în societate s�au adunat.
Nu e simplu să accepți baricada�
rea în casă când vezi că banii sunt
tot mai puțini, iar firma la care lu�
crezi e pe punctul să se închidă
din lipsă de comenzi.

Întrebarea e ce va urma din
punct de vedere medical. Cât va

dura pandemia și care va fi inten�
sitatea unui eventual val doi? 

Nu cred că va mai exista răb�
dare și nici chef pentru noi res �
tricții dacă va spori numărul de
cazuri. Nici politicienii nu�și mai
permit să transmită avertismente
când știu că o nouă perioadă cu
măsuri de austeritate ar putea în�
semna sfârșitul lor politic. Există
deja o tensiune acumulată la nive�
lul societății, există pierderi econo�
mice importante, o nouă perioadă
de carantină ar fi insuportabilă.

Pe de altă parte, analiștii se
întreabă încotro va fi canalizată
nervozitatea care începe să se
sim tă în jur. S�au înmulțit mesa�
jele alarmiste, specialiștii sunt tot
mai greu de ascultat, iar isteria
crește în intensitate. Covidul a
împărțit lumea în două. Unii, mai
raționali, cred într�adevăr că pe�
ricolul nu a trecut și îndeamnă la
prudență, ceilalți sunt nervoși,
ne încrezători, gata de harță.

Greu de spus așadar ce va ur �
ma și cum va fi speculat politic
acest moment. Am văzut zilele tre�
cute câteva proteste firave în stradă,
dar nimic concludent, sunt doar
forțe răsfirate, cu interese diver�
gente care�și strigă nemulțumirea.

Proteste similare, de o am�
ploare mai mare, au avut loc peste
tot în Europa. Lumea se schimbă,
iar suprapunerea crizei econo�
mice peste criza sanitară ar da
apă la moară grupărilor naționa �
list�populiste.

Dacă lucrurile vor fi ținute în
frâu din punct de vedere medical,
scenariul de mai sus nu va avea
mari sorți de izbândă. Dacă însă
vom avea un val doi violent al
pandemiei, incertitudinile se vor
înmulți. Iar efectele în plan politic
ar putea fi neașteptate, posibil
chiar dramatice. SDC

FLORIN GHEŢĂU
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Politicienii nu-și mai permit să trans-
mită avertismente când știu că o nouă
perioadă cu măsuri de austeritate ar
putea însemna sfârșitul lor politic.

Urmările covidului



Nu sunt semne că sălile de specta-
cole se vor deschide prea curând,
așa că inaugurez astăzi un ciclu de
interviuri intitulat „Muzicieni în
stare de alertă“, în care voi încerca
să stau de vorbă cu profesioniști
aflaţi în limbul silenţios al
inacţiunii. Mai mult infern în cazul
artiștilor muzicieni, pentru care
spectacolul live și publicul
înseamnă totul. Prima discuţie am
avut-o cu dirijorul Cristian Lupeș,
cel mai tânăr manager de
filarmonică din România. Cum 
a fost izolarea la Sibiu și cum e 
no man’s land-ul de după.

Cum a fost perioada de izolare
pentru tine, Cristian Lupeș ? A
fost mai greu pentru dirijor sau
pentru manager ?

Indiferent de distanțarea fizică și
teama de contagiune, imaginația se
pare că nu este afectată de virușii
purtați aerosol. Capacitatea noastră
de asimilare sau de programare a
unor viitoare concerte nu a avut
într�o primă etapă de suferit. Dirijo�
rul din mine a avut momente de
imer sie în tot felul de partituri, dar
m�am surprins căutând soluții ati�
pice. Am vorbit cu compozitorul
Con stantin Basica despre lucrări
care să speculeze latența programe�
lor de conferință online, mi�am refă�
cut repertoriile posibile, renunțând
la simfonia celor o mie în favoarea
formulelor quasi�camerale de tip
dixtuor sau Archaeus, am reanalizat
transcripții camerale ale unor lu�
crări monumentale. M�am așezat în
fața unor programe de editare mu�
zicală sau chiar l�am jucat pe Darth
Vader într�o reinterpretare a Mar �
șului imperial compus de John Wil�
liams pentru Star Wars, asta îm� 
 preu nă cu colegii din Filarmonica de

Stat din Sibiu, folosind deja celebra
tehnică de colaj video. Îi mul țu mesc
lui Cozmin Demian, un foarte bun
flautist din Sibiu, pentru disponibi�
litate și profesionalism. 

Managerul a luptat să păstreze
fi nanțarea echipei printr�o relevan �
ță culturală locală și națională. Am
reușit să avem mici producții muzi�
cale și ne mândrim cu reușita unei
stagiuni online care, pe lângă difu�
zarea unor concerte de arhivă, a fost
condimentată cu producții de tipul
#stage@home  sau „ce fac muzicie�
nii în timpul liber“. Astfel am crescut
foarte mult notorietatea orchestrei
și se pare că am penetrat pânza frea�
tică a publicului tânăr după care de
mult sondam.

O stagiunea online foarte activă
la Sibiu, dar și preocupare pen-
tru actul muzical și măsurile de
criză și post-criză, cu grijă pen-
tru instrumentiști și public –
asta cu mai bine de o lună de la
experimentul cu aerosoli al Fi-
larmonicii din Viena, de exem-
plu, dar și un concert pe 15 mai
de ziua relaxării responsabile! 

O pandemie e un scenariu
coșmaresc pentru un muzician,
pentru un artist în general. Care
e starea de spirit a publicului
vostru și care e starea ta de spi-
rit odată cu relaxarea de la mij-
locul lunii mai ?

Înțelegând frustrarea culturală a
unei părți a publicului nostru fidel,
încercând să le îndulcim izolarea și
anxietatea socială, am reușit să fa �
cem transmisiunile live în fiecare
joi și prin televiziuni locale, fiind
conștienți că o fracție a publicului
nu e tocmai fan Facebook. Astfel,
am reușit să evităm confirmarea ex�
presiei „ochii care nu se văd se uită“
sau se umflă de lacrimile des păr �
țirii, aș adiționa ludic. Acum în aș �
teptarea unui promis ordin de mi �
nistru (al Culturii), am luat�o de la
capăt, programând un nou tip de
„stagiune estivală“, potrivită și me�
diului virtual – online, tv –, și me�
diului offline. Concerte camerale,
solo, duo, trio, cvartet, până la con�
certe orchestral�camerale. Avem
norocul să locuim filarmonic într�o
clădire medievală de patrimoniu,
un fost bastion de apărare, pusă la
dispoziție cu multă încredere de
Consiliul Județean Sibiu. Dispunem
de șase terase exterioare pretabile,
prin dimensiunile gene roase, de a se
transforma în scene outdoor. Astfel,
deja jubilăm în fața zvonurilor care
anunță redeschiderea manifestări�
lor culturale outdoor și ne pregă�
tim, după o lungă perioadă de stu �
diu individual, să ne revedem pu�
blicul fidel și, sperăm, pe cel nou.

Chiar dacă financiar
indemnizațiile au fost plătite 
(la Sibiu finanțatorul principal al
Filarmonicii este Consiliul
Județean, n.r.), lucru deloc de
neglijat, mai ales că sunt
instituții muzicale care nu au
avut activitate online în perioa-
da de carantină, muzicienii și
melomanii, ca și alte categorii
artistice și publicul lor, au rămas
pe dinafara preocupărilor unui
guvern cantonat în măsuri de
distanțare fizică, criza medicală
și iminența celei economice.

Cum crezi că gestionează
autoritățile române situația ar-
telor spectacolului și revenirea
la normalitate într-o țară în care
cultura nu e chiar temelie? 

Fundațiile edificiilor sunt construite
de constructori, cele culturale de
manageri și juriști (nu scăpăm de ei),
iar fundația sau temelia unei culturi
naționale rămâne, din fericire, în
responsabilitatea artiștilor.

Cu sau fără pandemie, cu sau
fără restricții, România este obișnui �
tă să se autovictimizeze din cauza de�
zavantajului geografic de a se afla la
marginea civilizației occidentale mo �
del. Oscilăm între rolul de erou și vic�
timă din cauza conflictelor armate în
care am fost nevoiți sau am avut
onoarea să apărăm valorile culturale
vestice. Vorbind despre cultura na ți �
onală ne mândrim cu nume precum
Dimitrie Cantemir, Nicolae Grigo�
rescu, George Enescu, Constantin
Brâncuși, Mircea Eliade, Bla ga și Cio�
ran. Dar toți au trecut prin catastrofe
socioculturale și au găsit resurse prin
care au speculat creativ contextul și
nu au abandonat. Cu demnitate au
reușit să fie generoși cu posteritatea.
Noi trebuie să fim atenți la felul în
care analizăm cadrul general. O gos�
podărie își prioritizează acum resur�
sele imediate. Dar o nație, în care cu
toții plătim abonament lunar pentru
a ne fi asigurate utilitățile (autostrăzi,
poduri, fibră optică), trebuie să aibă
ca prioritate acest bun public identi�
tar care este cultura. Nu mașina de
spălat ne deosebește de o altă nație,
ci limba, sintaxa muzicală sau albas�
trul de Voroneț…

Care e viitorul spectacolului
muzical, al concertelor cu or-
chestră? Concerte în aer liber cu
publicul în cutii, cum vor face
italienii în august la Festivalul
Rossini, concerte filmate online,
într-o țară în care, dincolo de
acustica deficitară a sălilor, sis-
temul pay-per-viewnu e chiar
un succes, sau cantonarea la
formule instrumentale restrân-
se, camerale? Distribuția or-
chestrală pentru o simfonie de
Mahler nu e negociabilă, iar

distanțarea are și ea limitele ei
din punct de vedere acustic. 

Sunt convins că spectacolul muzical
va reveni. Poate, pentru cei care nu
sunt obișnuiți cu biosfera culiselor,
viitorul nu ne va mai oferi aceeași
lipsă de atenție (definită ca fiind
boemă) în ce privește depozitarea
costumelor și a decorurilor, a acce�
sului în scenă și în sală, a igienei în
general. Poate la iarnă vom ajunge
să avem huse individuale pentru fie�
care haină din garderobă sau vom
regândi dimensiunea sau spațiul
dintre scaune. Acum este firesc să ne
vedem puși în fața multitudinilor de
soluții creative de protecție, venite
din partea artiștilor. Ne referim la cel
mai creativ domeniu de activitate.
Oare cum ar arăta un design con�
temporan de rochie fără studiile de
drapaj ale lui Rembrandt? 

Tuturor ne e dor de muzică, 
de live. Ce ți-ai dori să asculți/
dirijezi în sala Thalia? 

Mi�ar plăcea să reascult Enescu. Cel
care cu subtilitate ne trân tește cu
spatele în iarbă și ne lasă să vedem
printre crengile copacilor cerul. Mi�e
dor de unicitatea corzii elastice a
instru mentelor, sigurele capabile să
emită discret frecvențele care îm�
bracă sunetul cu o sevă energică, ne
e dor tuturor să controlăm vântul
ge nerat de coloanele de aer ale su�
flătorilor, furtunile polifonice din
Wagner sau lirismul ponderat al lui
Tomasi. Mi�e dor să o văd pe Car�
men dansând muzica lui Schedrin�
Bizet. Mi�e dor de firescul muzicii
acustice. SDC
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INTERVIU CU DIRIJORUL CRISTIAN LUPEȘ, MANAGER AL FILARMONICII DE STAT SIBIU

„Fundația unei culturi naționale
rămâne, din fericire, în
responsabilitatea artiștilor“

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Nu cred să mai existe 
un număr prea mare de
neștiutori care să nu fie
la curent cu bene ficiile
pe care le aduce arta
teatrală în par cursul
complicat al dezvoltării
personale. Sunt exem ple
numeroase în acest sens
și, ordonând, la vreme
de pandemie, notițe din
sezoane tre cute asupra
cărora n-a fost timp 
să zăbovesc, am dat
peste câteva foarte
interesante. Iată-le!

Senegalul este o țară în care posi �
bilitățile de a reuși în viață sunt
mult mai limitate în comparație
cu alte părți ale mapamondului,
iar a răzbate prin arte e o adevă�
rată provocare. Nu sunt preju de �
căți, e realitate pură, iar despre
ele am aflat direct de la Patricia
Gomis. Patricia este actriță, direc�
toarea artistică a Polului Cultural
Djaram’Arts din țara africană. E un
centru de artă pentru tineri, în ca�
drul căruia funcționează o școală
comunitară, un teatru și o grădină
pedagogică, unde se fac activități
de ecologie și permacultură (agri�
cultură permanentă) împreună cu
copiii. Centrul combină agricul�
tura cu teatrul într�o formă com�
plet inedită. De asemenea, artista
joacă teatru și pune în scenă spec�
tacole pentru copii și pentru tineri,

alternând munca fizică, educația
școlară și educația artistică.  

PESTE TOT ÎN LUME 
ȚÂNCII SUNT LA FEL

Patricia Gomis a studiat Arte în
Franța, la celebrul Institut Inter�
national de la Marionette de la
Charleville Mézières. Are și cetă �
țenie franceză, dar a decis să re�
vină acasă, în sătucul din fundul
lumii, ca să facă și artă, dar și ceva
care să�i ajute pe copiii nevoiași. 

Patricia e o marionetistă foarte
activă, umblă pe la festivaluri 
in ternaționale de prestigiu. Am
invitat�o și a venit și la Iași, la Fes� 
tivalul Internațional de Teatru pen�
tru Publicul Tânăr, după ce o cunos�
cusem la un stagiu al Uni versității
din Florianopolis (Brazilia). 

În viziunea ei, „copiii repre�
zintă viitorul și cred că educarea
lor este deosebit de importantă, e
vital ca ei să aibă acces la o edu �
cație bună. Arta este un instru�
ment de mare utilitate în transmi� 
terea acestor lucruri. Vreau să le
ofer copiilor accesul la artă și la
un învățământ de calitate. Fac din
când în când ateliere în Franța, în
școli, însă nu foarte des. Uneori,

când joc acolo, mi se cere să fac
ateliere pentru copii“. 

Face teatru pentru copii de 25
de ani și spune că peste tot în lume
țâncii sunt la fel. „De exemplu,
atunci când susțin un spectacol
pentru adulți aici, ei vor reacționa
diferit de adulții din Senegal. Însă
când joc pentru copii, indiferent că
e în Japonia, Canada, România sau
Senegal, ei vor reacționa cu toții la
fel. E extraordinar! Pentru mine,
toții copiii sunt egali, singura dife �
rență este egalitatea de șanse. Cei
din Senegal au mai puține șanse de
a reuși decât cei din Europa, din
Statele Unite sau din Canada. Edu �
cația este singurul lucru care îi di �
ferențiază. În țările dezvoltate, edu� 
cația este subvenționată pentru
toți, în timp ce la noi o bună parte
din populație nu are acces la edu �
cație. Altfel, copiii sunt cu toții la
fel, peste tot în lume.“ Foarte ata �
șată de acești omuleți la devenirea
cărora contribuie semnificativ prin
mijloacele artei, Patricia Gomis are
ea însăși patru copii, dintre care
doi sunt înfiați. 

Numele asociației (Djarama)
înseamnă „bună ziua și mulțu �
mesc“, iar la Centrul din satul se�
negalez vin în jur de 80 de copii. 

PLANETA E TARE MICĂ

„Am ales să fac acest lucru pentru
a le oferi posibilitatea de a visa
despre Africa. În general, copiii
africani visează la Europa, își pro�
pun să plece. Și am vrut să le arăt
că poți visa și în țara ta, la satul
tău, la tot ceea ce ai putea realiza.
E păcat ca tinerii să părăsească un

continent unde totul este de fă �
cut. Spun mereu că țara mea e
satul meu și cred că, dacă faci lu�
cruri bune într�un loc mic, aces�
tea se vor răspândi. E ca o pică �
tură de apă într�un incendiu, dar
care totuși contează. Copiii care vin
la școala noastră o fac cu plăcere. Le
place să învețe, pentru că îi educăm
cu blândețe. Nu există o autoritate
care să îi intimideze, să îi înfrico �
șeze. Pentru că asta e educația:
adultul își exercită puterea asupra
copilului, care este ignorant. În
școala noastră îi lă săm pe copii să se
exprime, să�și descopere calitățile,
dar și defectele, ceea ce știu și ceea
ce nu știu, au dreptul să greșească,
deci nu le e frică“, spune Patricia.

Despre FITPTI spune că a im �
presionat�o. Iar o întâmplare din
chiar zilele evenimentului i�a re �
confirmat că planeta e tare mică.
„FITPTI e un festival important,
lumea întreagă e aici. E o ocazie ex �
celentă de a întâlni oameni, acestea

sunt întâlnirile minunate pe care le
prilejuiește cultura. În opinia mea,
cultura ne va salva, pentru că este
singurul spațiu în care oamenii se
pot întâlni și în țelege. Am discutat
chiar în zilele festivalului cu un
prieten bun, Mamoudou Dialo, care
locuiește în Canada, căruia i�am spus
din întâmplare că sunt la Iași. M�a
rugat să o salut pe Oltița, care l�a
invitat la festival acum câțiva ani. Cât
de mică este lumea! Pe Mamou dou 
l�am cunoscut în Senegal, acum câțiva
ani. E un om minunat, care a avut
șansa de�a pleca în Canada, unde a
devenit un mare artist. A lucrat și cu
Cirque du Soleil, iar acum dăruiește
mult, formează copii în Burkina; va
veni în Senegal, va conduce o școală
de circ, pe care o organizăm în cen �
trul nostru. Colaborăm timp de trei
ani în cadrul acestui proiect de for �
mare pe care l�am intitulat Spe ranță.
Uite cum teatrul și festivalul ieșean
oferă oportunități minunate de a
întâlni oameni.“ SDC
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DATUL ÎN SPECTACOL

Puterile modelatoare ale teatrului
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INTERVIU CU SCRIITORUL FRANCEZ MATHIAS ÉNARD

„Nu se insistă suficient de mult
asupra faptului că romanele
mele sunt de dragoste“
Scriitorul francez Mathias Énard (n. 1972) a studiat
civilizațiile arabe și persane la Institut National des
Langues et Civilisations Orientales (INALCO) din Paris
și a petrecut mult timp în Orientul Mijlociu (Iran, Egipt,
Liban) pentru cercetare. La începutul anilor 2000, s-a
stabilit la Barcelona, unde a tradus din limba arabă, a
scris despre arta islamică și a predat limba arabă la

Universitatea Autonomă Barcelona 2. După 2010 a
locuit la Roma, la Berlin – timp de doi ani, având și o
bursă de scriere –, apoi a predat în Belgia, la Bruxelles,
iar de anul acesta predă literatură comparată în
Elveția, la Berna și la Zürich. A colaborat cu mai multe
reviste culturale și a participat la înființarea revistei
„Inculte à Paris“. 

În 2003, a debutat cu romanul 
La Perfection du tir, care a obţinut
Premiul celor Cinci Continente ale
Francofoniei și Premiul Edmée-de-
La-Rochefoucauld. După alte două
romane, a publicat Zone (2008), un
roman scris într-o singură frază
lungă de 500 de pagini, care a fost
distins cu șase premii literare. În
2010, a apărut Vorbește-le despre
bătălii, regi și elefanţi (Nemira,
2017), care a fost recompensat cu
Premiul Goncourt des Lycéens, iar
în 2015 a câștigat Premiul
Goncourt pentru romanul Busola
(Nemira, 2018), carte aflată în 2017
și pe lista scurtă a Man Booker
International. Romanul Dorinţă, cel
mai recent publicat, este cel de-al
zecelea volum semnat de autor; a
apărut în toamna anului trecut și în
traducere românească, tot la
Editura Nemira, în colecţia „Babel“,
coordonată de Dana Ionescu, și tot
în traducerea lui Cristian Fulaș, ca
și celelalte două. Cărţile lui Énard
sunt construcţii rafinate, erudite,
livrești, frazele sale sunt hipno -
tizante, poetice, ritmul lor este
muzical, subiectele sale sunt
eclectice, complexe, proble -
matizante.

ELI BĂDICĂ

În octombrie 2019, scriitorul fran�
cez a venit în România la invitația
Festivalului Internațional de Lite�
ratură și Traducere de la Iași, unde
a participat la cea de�a patra Seară
FILIT, moderată de dramaturgul și

scriitorul Matei Vișniec. De la Iași
a mers la București, unde s�a în�
tâlnit cu cititorii români în cadrul
a două evenimente organizate de
Institutul Francez și de Editura
Nemira. Énard a electrizat publi�
cul românesc cu energia și jovia�
litatea sa, cu umorul său, cu ones� 
titatea dezarmantă, cu poveștile
pe care le�a împărtășit și cu re�
marcile sale în legătură cu lumea

arabă, cu dihotomia Orient – Oc�
cident, cu literatura angajată și
cea subversivă ș.a.m.d.

Deși ne�am întâlnit și la Iași,
și la București, dialogul nostru
(înlesnit de Simona Modreanu,
căreia îi mulțumesc) a avut loc la
FILIT și a fost precum o furtună
de ploaie vara: scurt, intens, re�
confortant. Așa cum sper să vi se
pară și dumneavoastră.     

A fost vreun moment în care ați
decis, grație unui lucru/ unei în-
tâmplări, că vreți să fiți scriitor
sau a fost ceva care s-a copt 
de-a lungul timpului? 

N�am hotărât într�un moment
anu me să fiu scriitor. Nici nu cred
că este o decizie pe care o iei cu
adevărat, cred că e ceva care pur
și simplu se întâmplă. 

Întotdeauna am citit foarte

mult și am avut o relație foarte
strânsă cu scrisul. E drept însă că
multă vreme relația mea cu scri�
sul a fost mai mult una științifică,
academică, citeam, redactam lu�
crări, articole și teze de doctorat,
habar n�aveam pe�atunci că o să
sfârșesc prin a scrie ficțiune. 

Așadar, nu există un moment
zero care a declanșat totul, unul
în care m�am văzut scriitor. Cu
toate astea, a fost totuși un soi de
tranziție care m�a făcut să trec de
la scrierea academică la roman;
dar asta s�a întâmplat destul de
târziu, nu ca la alții, din copilărie
sau adolescență, ci abia după 30
de ani.

Ce ați aflat despre dumneavoas-
tră prin literatură?

Cel mai important lucru e că am
aflat că�mi place mult să scriu li�
teratură. Ah, și am mai aflat că
sunt răbdător. Durează mult, tare
mult să scrii un roman.

Cum credeți că v-a influențat
stilul literar – mă refer la fraza-
re, ritm, fonduri lexicale etc. –
faptul că gândiți, scrieți și
vorbiți limbi atât de multe și
atât de diferite?  

Cred că lucrul ăsta mi�a transfor�
mat destul de mult stilul, într�a �
devăr. Și nu numai materia limbii,
ci și tematica abordată – în raport
cu alte lucrări, alți autori; litera�
tura arabă și literatura persană în
special m�au influențat foarte mult.
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Iar faptul că trăiesc de foarte mult
timp în afara Franței face ca fran�
ceza mea să fie puțin stranie, con�
taminată. De exemplu, mulți co� 
rectori mi�au spus că unele fraze
nu prea sună franțuzește. Trebuie
să recunosc că uneori nu func �
ționează, că limba mea e parazi�
tată, puternic influențată de con� 
tactul cu alte limbi. Dar e și nostim
câteodată ce iese. 

Și totuși nu v-ați gândit nicioda-
tă să scrieți în altă limbă.

Nu ficțiune. Am scris pentru ziare,
de exemplu, în spaniolă, în catalană,
în arabă. Dar nu romane, nu pot. 

Ați avut enorm de multe cronici
la cărțile dumneavoastră. Este
ceva ce nu a spus nimeni nicio-
dată despre una dintre cele trei
cărți traduse în limba română și
v-ar fi plăcut să fie observat?
Sau poate ați fost dezamăgit 
de vreo perspectivă?

Sincer, cred că nu se insistă sufi�
cient de mult asupra faptului că
cele trei sunt romane de dragoste.
Oamenii insistă mult prea mult
asupra aspectului intelectual al
romanelor mele, dar, pentru mi �
ne, sunt în primul rând niște ro�
mane de dragoste. 

Bine, se insistă și asupra aspec-
tului politic al acestora. 

Da, da. Sigur, cărțile au de�a face și
cu asta, dar mi�ar plăcea să se vor�
bească și despre iubirea din ele. 

V-ați eliberat de vreo idee 
preconcepută prin intermediul
literaturii (nu neapărat a dum-

neavoastră)?

În ultimii douăzeci de ani, am cer�
cetat dinamica relației dintre Est
și Vest, dintre Orient și Occident,
e ceva ce mă interesează mult. Dar
nu reușești niciodată, de fapt, să
te debarasezi complet de ideile
preconcepute pe care le�ai dobân�
dit de�a lungul timpului, într�un
fel sau altul. Poți, însă, lucra asu�
pra unei forme de colonizare a
gândirii, într�o lume postcolonială

sau decolonializată, într�o per�
spectivă nouă sau, în orice caz, fă�
când dreptate ambelor perspec� 
tive, fiind conștient, în același timp,
că vorbești pornind de la locul în
care te�ai născut, în care exiști,
deci cu adevărat din punctul tău
de vedere – în acest caz, din punc�
tul de vedere al centrului Europei,
să spunem. 

Pornind cumva de la Busola,
care vorbește și despre frontie-
re, aveți vreo graniță personală
în literatură, este ceva peste
care nu ați trece?

Nu, nu cred. Consider că litera�
tura e un spațiu deschis, care îți
permite să te duci spre celălalt
fără frontiere. 

Cum găsiți subiectele pentru
cărți? Cum funcționează căuta-
rea aceasta pentru dumnea-
voastră?

De multe ori, ni se pare că subiec�
tele ne aleg pe noi și nu invers.
Când consacri mai mulți ani de
viață unui proiect, unei idei, în�
seamnă în general că acesta co�
respunde totuși unei părți din
tine, altfel nu poți merge până la
capăt. Cred că subiectul e destul
de confuz la început pentru mine.
Poate fi și doar o intuiție, cum e
cazul orientalismului:m�am gân�
dit că trebuie să fie ceva intere�
sant de găsit acolo, aș că am în �
ceput să scormonesc în direcția
asta și să construiesc un aparat
romanesc pentru a exprima acest
concept. 

Cum a fost experiența de a scrie
o carte „comandată“, cum e ca-
zul Dorinței, un volum publicat
pentru a însoți expoziția
„Éblouissante Venise“ de la
Grand Palais din 2018?

Asta a fost foarte interesant, toc�
mai pentru că ideea subiectului e
specială, expoziția era dedicată
picturii venețiene de secol XVIII.
Am avut norocul să locuiesc la
Veneția o vreme și, când mi s�a
propus să scriu despre Veneția 

secolului al XVIII�lea, eram deja
destul de familiar cu locul și cu is�
toria lui. Sigur, era și ceva care
nu�mi suna deloc spontan, dar
îmi era, în egală măsură, apropiat,
atinsesem subiectul în romanul
Zone. Deci am plonjat cu ușu rin �
ță. Ce a fost dificil după aceea a
fost forma, care era de asemenea
impusă, trebuia să fie și scurt, și
lung – mai scurt decât aveam ne�
voie pentru a dezvolta un roman,
mai lung decât ar fi fost necesar
pentru a fi o nuvelă, așa că mi�a
fost destul de greu să găsesc un
echilibru.

Tocmai de aceea cred că a ieșit
un volum atipic. Sigur, se poate
observa stilul dumneavoastră,
dar e în mod clar o carte foarte
diferită de celelalte. 

Da, așa e. Mă recunosc mai puțin
în ea. N�am avut libertatea abso�
lută pe care o aveam de obicei.

Bine, tot o poveste de dragoste e.

Categoric! Tragică chiar.

E vreuna dintre cele zece cărți
ale dumneavoastră pe care
acum regretați că ați scris-o/
publicat-o?

Da. Cel de�al doilea roman al meu,
Remonter l’Orénoque. 

De ce?

Pentru că este un roman foarte
prost. 

În ce sens, mai concret?

Nu sunt eu acolo, iar romanul nu
corespunde imaginii pe care mi�o

făcusem despre subiectul respec�
tiv. E absolut ratat, nu e deloc ceea
ce aș fi vrut să spun, din păcate. 

Și, în cazul acesta, faceți ceva
pentru a împiedica tipărirea
unui alt tiraj, să zicem, sau tra-
ducerea romanului?

Nu, nu mă opun în nici un fel, editura
face ce vrea. Este deja tradus în spa�
niolă, în italiană și în rusă. Și s�a făcut
și un film după cartea aceea.

Mă refeream de acum încolo.
Sau, în fine, de când ați realizat
că este un roman slab.

Nu, nu ar fi corect. Cartea există, nu
o pot face să nu mai existe, nu are
sens să o reneg, așa că își urmează
cursul fără intervențiile mele.

Care e cea mai plăcută etapă
pentru dumneavoastră: a scrie
sau a rescrie?

Aceea de a scrie, clar. Nu e deza�
greabil nici să redactez, să corec�
tez, dar pagina albă e cea mai
atrăgătoare pentru mine. 

V-ați gândit vreodată care este
scopul literaturii dumneavoas-
tră?

Nu, dar pot să mă gândesc acum.
Poate un scop pentru cititor? 

Sigur.

Atunci ar fi de a�i propune explo�
rarea a ceva, o aventură, și de a în�
cerca să�l fac să participe, să�l iau
cu mine într�o călătorie. 

Așteptați ceva de la literatura
dumneavoastră?

Nu chiar. Nu am nici o așteptare de
la cărțile mele. Lucrul acesta nu
cred că ține neapărat de autor. Eu
scriu cărți, dar, odată ce le public,
ele aparțin cititorilor, traducători�
lor ș.a.m.d. Ele își trăiesc viața fără
mine, au destinul lor, eu nici măcar
nu le mai recitesc vreodată după ce
au fost tipărite, mă despart de ele și
trec la următorul proiect. 

Cărui scriitor v-ar plăcea/ v-ar fi
plăcut să-i dați una dintre
cărțile dumneavoastră și să fi
primit de la acesta/ aceasta un
feedback pozitiv?

E o întrebare tare frumoasă. Mă
gândesc, desigur, la scriitorii din
trecut, cu care nu mai am ocazia
să comunic în vreun fel... Uite, 
mi�ar fi plăcut să�i dau unul din�
tre romanele mele lui Alexandre
Dumas.

Care dintre ele?

Busola, cred.

De ce?

Ca să vadă în ce măsură s�a
schimbat literatura astăzi în ra�
port cu ceea ce se scria în secolul
al XIX�lea. Ar fi tare simpatic. 
M�am entuziasmat acum. 

Mai aproape de contempo�
ran, mi�ar fi plăcut foarte mult –
și asta, din păcate, din orgoliu –
ca Thomas Bernhard să�mi ci�
tească cărțile, e unul dintre cei
mai importanți scriitori ai secolu�
lui XX. Dar nu prea citea cărți ale
confraților, așa că...

Să ne imaginăm că intrați 
acum într-o librărie din Iași
și zăriți pe cineva răsfoind una
dintre cărțile dumneavoastră.
Care ar fi reacția dumneavoas-
tră? Ați merge la persoana res-
pectivă, i-ați spune ceva?

Cred că l�aș observa de la dis �
tanță, fără a interveni, căci m�aș
teme că prezența fizică a autoru�
lui ar tulbura imaginația acestui
potențial cititor. SDC

Mathias Énard și
Matei Vișniec, 

FILIT 2019

Când consacri mai mulţi ani de 
viaţă unui proiect, unei idei, înseamnă 
în general că acesta corespunde totuși
unei părţi din tine, altfel nu poţi merge
până la capăt. 
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Când alegi să scrii pornind din
admirație, recitești diferit. Iar
cine citește de plăcere, fără să
aleagă înainte, măcar în ierarhia
interioară, negrăită, numai acela
citește relaxat. Încolo, lectura de
plăcere asta și este: să citești o
carte știind că o vei uita curând.
Fără să�ți pese de riscul uitării,
lectura se desface în alte etaje, 
cu lumini diferite. 

MARIUS MIHEȚ

Marta Petreu amestecă voit toate
perspectivele de admirație și plă�
cere, de relectură și neuitare. Pentru
ea, plăcerea și opțiunea se înșuru �
bează în centrul interesului senti�
mental și intelectual. Iar când la
mijloc e și experiența personală, su�
plimentată de problematizări etice,
scriitoarea e de neclintit. În Domni
și Doamne, ea vrea să reabiliteze
cum se cuvine imaginea unor perso �
nalități. Recitește, rememorează și
se ajută de interviuri, după caz. 

CHERCHEZ LA FEMME!

Afară de medalioanele despre Pe �
tru Dumitriu, Cărtărescu și Ago�
pian, toate celelalte texte urmăresc
un singur personaj emblematic:
femeia. Scriitoarea nu uită vorbele
cu subînțeles ale lui Mircea Zaciu,
când împrejurările sunt neclare:
Cherchez la femme!. Mar ta Petreu
reface biografii și dezleagă incerti�
tudini istorico�literare cu știința
suspansului și plăcerea descrierii,
neuitând să strângă în discurs și
nuanțele psihologizante. Așa cum
respiră din toate textele, persona�
jele ei cred în destin mai mult de �
cât în moarte.

Marta Petreu face din îndemn
un crez. Nu există victorie, mister,
recluziune cu adevărat trainice
fără mirajul unei femei, fie ea ce�
lebră sau ascunsă, electrizantă sau
necunoscută. Iar când admiră,
Marta Petreu deschide lada cu
zes tre elogioasă. Așa cum îi vede
Marta Petreu, toți cei prezenți în
Domni și Doamne (deși titlul ar fi
meritat să fie Doamne și Domni)
pot fi oricând subiectele unor do�
cumentare sau filme artistice. 

Scrisorile lui Blaga sunt citite
de un voyeur atașant, cum e Marta
Petreu; la fel procedează și cu răva �
șele familiei Radu și Dorli Stanca.

Făgăduiala iubirii are în sine o
atractivă istorie documentară. Un
miraculos transfer reciproc recu �
noaște ea în familia Blaga, unul de�
rulat ca într�un basm modern: el,
poetul, face din elevata lui soție o
conștiință critică, iar ea se identifică
până la sfârșit cu soțul. 

Marta Petreu prețuiește în
Domni și Doamne ceea ce s�ar numi
conștiință unică. Dacă ea se găsește
în cupluri de asemenea anvergură,
e semn bun. Literatura și ficțiunea
în genere au partea lor de viață și
speranță. Nu e mai puțin adevărat
nici că personajele feminine ale is�
toriilor prinse aici de scriitoarea
clujeană au și calitatea de a se de�
valoriza voit în ochii celorlalți pen�
tru a străluci mai puternic statuia
partenerului. Unitatea magică,
„mo nada“ alcătuită din Cornelia și
Lucian Blaga, n�ar fi puternică dacă
ea, femeia, n�ar fi devenit o ființă
aproape transparentă. Totul pentru
ca prin anularea de sine să poată
susține creația soțului. 

Marta Petreu face elogiul fiin �
 țelor rare, ca acestea. Lor le dato�
răm, adeseori fără să știm, ade� 
vărata istorie. Lor le face dreptate
și ei sunt adevărații Domni și
Doamne. La fel cum cei din puș �
căriile totalitare sunt adevărații
eroi neștiuți care au transmis, pa�
radoxal, că umanitatea rezistă și
poate supraviețui. 

Mă gândeam că acestei serii
de devoțiuni care traversează via �
ța și moartea i se poate alătura și
Irinel Liciu, soția lui Ștefan Au�
gustin Doinaș. Actrița Dorina Ghi �
bu – Doti Stanca – ascunde în
spatele frumuseții „uluitoare“ și
un devotament desprins din bas �
me. Mărturisit cu seriozitate sau
cu relaxare, verdictul se vede lim�
pede: nu doar Blaga, dar și uceni�
cii lui, Radu Stanca și Ștefan Au�
gustin Doinaș, au avut nu doar 
talent, dar și soții care�au venit ală�
turi parcă dintr�un mit gata pregă�
tit. Că el pare desprins din Tristan
și Isolda al lui Wagner sau din mi�
rajele jung�iste nici nu importă. Cât
idealul. Nu androginul – catego�
riile de animus și anima. 

Simplu, un ideal al dualității,
să�i zicem, în care el și ea alcătu�
iesc o echipă de creație utopică,
dar imbatabilă în destin. Cum a
fost posibil? Poate că întotdeauna
ea, femeia, avea înțelegere până la
sacrificiu pentru slujirea celuilalt –
cercetat de angoase și erinii. Așa

încât nu ne miră de ce Marta Pe�
treu încarnează euphorionismul
în Doti și fiul ei. 

ADEVĂRATUL PERSONAJ
ESTE O ANUMITĂ DISCREȚIE
ÎNSUFLEȚITĂ

Există și personaje negative, chiar
dacă nu întru totul. Cum e „regizo�
rul diletant“ Horia – „Bu bu“ Stan �
ca, fratele mai mare al poetului;
fostul deținut politic confiscă, din
varii motive, adevărul istoric și
exilează memoria lui Doti. Până la
aneantizare chiar. Marta Petreu își
permite să nu dea credit afir �
mațiilor, fiind susținută de dialo�
gul cu Doti, de când soția poetului
era în viață. Așadar, ea reface acri�
bioasă cronologia ultimelor luni
din viața lui Radu Stan ca (pe baza
corespondenței soților). Culege
opiniile apropia ților, citește tot ce
se poate, iar când verdictul e întă�
rit de alții, extazul seamănă cu vic�
toria unei familii. Dea supra tutu� 
ror triumfă încântarea. De altfel,
Domni și Doamne s�ar putea numi
și O (mică) istorie a încântărilor. 

Odată dovedită impostura,
cercetătoarea nu iartă. Și nimic 
n�o convinge că n�a fost așa. Cu
revelația hrănită, ea nu scapă din
mâini adevărul, nici nu relativi�
zează. Riguroasă și sentimentală în
egală măsură, detectivistica Martei
Petreu ține de un adevăr presimțit.
Convingerea se adresează cititoru�
lui, ea fiind deja sigură pe verdicte.
Procurorul sentimental păstrează
dovezile pe care le folosește în apă�
rarea unei iubiri ce se�aseamănă
doar cu miturile lui Beatrice și
Isolda. Între Radu Stanca și Doti 
n�a stat un rege, conchide ea, ci un
sistem politic. 

Se vede bine că Marta Petreu
colecționează povești cu oameni�
lumi. Ideea de androginie crește
numaidecât din aluatul devota�
mentului creativ și al sacrificiului
ascuns. Adevăratul personaj din
Domni și Doamne este o anumită
discreție însuflețită care însoțește
cuplurile fericite. Sau numai oa�
menii fericiți sau credincioși. Cu
alte cuvinte, Marta Petreu elo�
giază formele culturale, intelectu �
alizate, ale acestei însuflețiri ati �
pice. Și nu interoghează gratuit, ci
cu experiența vieții și�a literaturii,
când e tot mai dificil să vezi fru �
musețea stinsă din jur. Așa se ma�
nifestă și optimismul scriitoarei,

de asemenea discret, în întuneri�
cul dimprejur. 

Marta Petreu are dispoziția
pentru asemenea istorii care, nu
mă îndoiesc, pot fi citite ca mituri
ascunse. Și�avem, din nefericire,
atât de puține, poate pentru că
trăim vremuri în care Domnii și
Doamnele nu se mai scriu cu ma�
juscule. Departe de mine gândul
de�a fi mizantropul sau pesimis�
tul de serviciu. Constat doar. Însă
tare mă tem că titulaturile decen �
ței interiorizate nu mai au căutare
în lumea noastră.

Când admiră la vedere ope�
rele bărbaților – Petru Dumitriu,
Ștefan Agopian, Mircea Cărtă�
rescu –, eseista plonjează în relec�
turi înarmată cu admirație în
diverse labirinturi temporale și
hermeneutice. Prea empatice, du�
blate de interviuri, însă excelente
ca analize pe text, comentariile ei

se încadrează în exercițiile de
admirație relativă. Numai Herta
Müller, cu romanele ei de o fru �
musețe geometrică, ca și relația ei
magică cu limba, rămâne cumva
într�o zonă de animus adorator,
deși locul i�ar fi în cealaltă parte.
Ce�i lipsește Hertei? Partenerul,
zeul, obiectul sacrificiului. Prea
singuratică, mult prea întunecată,
ea nu se poate proiecta în miturile
lui Dori Stanca sau Rodica Blaga. 

Glorificând dependența și
ovaționând sacrificiul, alertă, pli �
nă de suspans și frumuseți as�
cunse în admirație, Domni și Doam 
ne se citește cu gândul la miturile
ce pot salva omul zdrobit de el
însuși. Citiți�l alături de Biblioteci
în aer liber, un volum geamăn,
prea repede trecut cu vederea. SDC

Marta Petreu, Domni și Doamne,
Editura Polirom, 2020
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O nouă întâlnire cu condorul Isidor
și prietenii săi: Iarna lui Isidor
de Veronica D. Niculescu
După succesul uriaș al primului
său roman pentru copii, O vară cu
Isidor, Veronica D. Niculescu
continuă povestea îndrăgitului
condor Isidor într-un nou volum
care se va afla cu siguranţă în
topul preferinţelor cititorilor ju-
niori. Iarna lui Isidor – apărut în
colecţia „Junior“ a Editurii Polirom,
cu ilustraţii de Radu Răileanu –
spune povestea condorului Isidor
după ce a fost eliberat în Sinaia de
prietena lui, Serena.

Ce faci când ești liber, dar ai rămas
singur�singurel într�un loc necu�
noscut, abia ai învățat să zbori, ești
mai degrabă domestic decât sălba�
tic, și mai vine și gerul? În iarna
nesfârșită care�i stă în față, Isidor
trece prin multe aventuri și învață
câteva lucruri esențiale pentru
supraviețuire – cum ar fi că te poți

descurca binișor în viață dacă știi
să citești sau că prietenii sunt
importanți. Alături de un corb ge�
neros, o buf niță înțeleaptă și�un
cățeloi mare și blând, Isidor trece
iarna cea grea și pune la cale o eva�
dare spectaculoasă a păsărilor ră�
mase captive la Zoo. După o iarnă
cât șapte ani, urmează șapte zile de
vară fericite și lungi cât o viață.

„Mi�e dor de Serena, 
prietena mea,

și totul pe lume rimează 
cu ea!

Ce�ncepe cu S și se�ncheie
cu A?“

Veronica D. Niculescu (n. 1968)
este scriitoare și traducătoare. A
publicat douăsprezece volume de
proză scurtă și romane. Printre
cărțile sale se numără Roșu, ro�
șu, catifea, Simfonia animalieră, 

Hibernalia, Spre văi de jad și săl �
băție, Toți copiii librăresei. În
2017 a publicat prima sa carte de�
dicată copiilor și adolescenți lor,

O vară cu Isidor, o poveste despre
prietenie și libertate. A tradus nu�
meroase volume din limba engle �
ză, din opera unor scriitori celebri

precum Vladimir Nabokov, Samu �
el Beckett, Lewis Carroll. Locuiește
în București, iubește florile, păsă�
rile și literatura. SDC

SEMNAL EDITORIAL

O viață amânată. Memoriile bibliotecarei
de la Auschwitz de Dita Kraus

n Traducere de Dan Sociu

Viaţa extraordinară a Ditei Kraus,
supravieţuitoare a Holocaustului, a in-
spirat un bestseller internaţional.
Aceasta este povestea sa adevărată,
de la ororile lagărelor naziste la fuga
de dictatura comunistă și la plecarea în
recent înfiinţatul stat Israel, în căutarea
unei noi patrii.

Născută într�o familie de intelectuali evrei,
Dita Polach a mers la școală, s�a jucat cu
prietenii și nu s�a perceput niciodată ca
fiind diferită – până la ocuparea Cehos �
lovaciei de către Germania nazistă. De �
portați în ghetoul de la Terezín, apoi la
Auschwitz și la Bergen�Belsen, Dita și
familia ei au trăit ororile de neimaginat ale
lagărelor, tatăl și bunicul murindu�i în
timpul detenției, iar mama, la scurt timp

după eliberare. La Auschwitz, fata de doar
14 ani a avut în grijă cea mai mică biblio �
tecă din lume, alcătuită din cele câteva
cărți pe care prizonierii reușiseră să le
salveze din bagajele celor aduși în lagăr și
care le�au oferit, atât copiilor ce aveau să
fie trimiși în camerele de gazare, cât și
învățătorilor acestora care le�au împărtășit
soarta, o iluzie de normalitate într�o lume
de coșmar. Dar povestea Ditei nu se oprește
la Holocaust; ea privește și mai departe, la
viața pe care și�a reconstruit�o după răz �
boi: căsătoria, plecarea din Cehoslovacia
comunistă și stabilirea în Israel, traiul în
kibbutz, bucuriile și necazurile maternită �
ții. O relatare extraordinară, despre o viață
incredibilă, voința de a trăi și speranța ne �
clintită într�un viitor mai bun.

„Faptul că am cunoscut�o pe Dita
Kraus este unul dintre cele mai importante

lucruri care mi s�au întâmplat vreodată.“
(Antonio G. Iturbe)

Dita Kraus, născută la Praga, a fost
deportată împreună cu părinții săi în 1942,
când avea numai 13 ani, în lagărul de
concentrare de la Terezín, apoi la Ausch �
witz, unde tatăl ei a murit. Ea și mama sa au
fost trimise la muncă forțată în Germania,
iar în cele din urmă în lagărul de la Ber gen�
Belsen. La puțin timp după eliberare,
mama Ditei a murit. 

După război Dita s�a căsătorit cu scrii �
torul Otto B. Kraus, care fusese și el prizo� 
nier la Auschwitz. Au emigrat în 1949 în
Israel, unde au lucrat amândoi ca profesori. 

Dita Kraus este eroina bestsellerului
internațional al lui Antonio G. Iturbe Bi �
bliotecara de la Auschwitz, iar Otto B.
Kraus a scris un roman despre experien�
țele sale. SDC
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„Suplimentul de cultură“ publică 
în avanpremieră un fragment din
volumul Un drum cu Ceapă, de
Radu Pavel Gheo, care va apărea
în curând în colecţia „Fiction Ltd“ 
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Apoi s�au retras în living și s�au
așezat în jurul unei mescioare, pe
care s�au adus băuturile și un coș
cu fructe. Domnul și doamna Co �
tiguță au fost puși pe o canapea
mare, galbenă, soții Kemény s�au
așezat în fața lor, pe niște scaune cu
spătar înalt, iar Cristina și Ár pád
au fost lăsați să stea unul lângă
altul pe o canapeluță pusă undeva
mai într�o margine. Oricum, tinerii
nu participaseră aproa pe deloc la
discuția veselă de la cină, punctată
de glume ușoare și râsete lungi,
foarte lungi.

A urmat un minut de tăcere.
— Ne bucurăm tare mult că

ați venit, a zis până la urmă doam �
na Ildikó.

— Da, da, tare mult... o aprobă
soțul ei.

— Ei, păi cum? Doar e vorba
de viitorul copiilor... începu dom�
nul Cotiguță și se uită la doamna
Rodica.

— Noi ne�am și gândit ce
putem să facem, începu automat
doamna. Dar e bine să discutăm
toți, ca să stabilim ce e mai bine
pentru copii. Și să ne și cunoaș �
tem, nu?, acum, că ne încuscrim.

— Încus...? înălță din sprân�
cene domnul Loți.

Doamna Ildikó îi spuse ceva
în maghiară și bărbatul dădu din
cap.

— A, da! Bine facem! Și noi ne
am gândit�o...

— Noi ne�am gândit cum e
mai bine, i�o reteză repede doam �
na Ildikó. Am putea să facem nun �
ta aici. Am găsit un restaurant
ca re e mare și frumos. Și am zis să
vorbim și la dumneavoastră.

— Și noi am găsit un restau�
rant în Iași, zise doamna Rodica.
De�aia e și bine să stăm, să vedem
cum e mai bine. Doar e vorba de
copiii noștri.

Cristina și Árpád stăteau tă �
cuți pe canapeaua lor. Nici nu

aveau ce să spună, de vreme ce nu�i
întreba nimeni nimic. Fata se reze�
mase cu capul pe pieptul lui Árpád
și ațipea scurt, în reprize. Tânărul
încremenise așa, cu mâ na în jurul
gâtului ei și picioarele încru cișate
într�o poziție incomodă.

Între timp discuția de la masă
se încinsese.

— De ce n�ar fi bine la noi, la
Iași? întrebă doamna Rodica.

— N�am zis că nu e bine, îi
răs punse doamna Ildikó. Dar noi
avem posibilitate...

— Și noi avem posibilități, să
știți! Avem și noi posibilități!

După o clipă de tăcere, doam �
na Rodica reluă:

— Și cununia tot aici vreți s�o
facem? La catolici?

— Dară că Árpi e catolic, nu?
răspunse doamna Ildikó. Și ne�
vasta trebuie să urmeze... soțul ei.

— Și nu s�ar putea și invers?
— Putem face la amândouă,

sugeră timid domnul Cotiguță.
— Dar de ce să ne batem atîta

capul? Facem la noi, la Iași, și gata!
— Da, dar soția trebuie să ur�

meze soțul ei, insistă doamna Il�
dikó. Așa se face. Zi și tu, Loți!

— Da, el trebuie să urmează
la el, îngăimă repede domnul Loți,
pe care replica îl prinsese cu pa�
harul de pălincă la buze.

— Da’ ar putea să urmează și
el pe Cristina, sări ironic domnul
Cotiguță. Suntem într�o țară orto�
doxă. Doar aici trăiți și voi! Atunci
de ce să nu... urmează el pe ea?

Cei patru începură să vor�
bească dezordonat, unul peste
altul. Vocile le răsunau arțăgoase.
Árpád se smuci involuntar pe ca �
napeluță. Cristina tresări și se tre �
zi, buimacă și speriată. Fata se
ridică încet în picioare și se întinse,
iar cei patru părinți tăcură brusc.

— Ia te uită, au adormit, săra�
cii! exclamă doamna Rodica.

— Hei, Árpi, de ce m�ai lăsat
să adorm? îngăimă moale fata.

Árpád dădu să se ridice, dar
căzu lângă canapea cât era de
lung. Mama lui se repezi la el.

— Nu�i nimic, nu�i nimic! zise
repede tânărul. Mi�a amorțit un
picior.

— Vai, săracu’! își plesni pal�
mele doamna Rodica. N�a vrut s�o
trezească pe fetiță!

— Tinerețe, tinerețe... inter�
veni sfătos domnul Cotiguță.

— Poate că ar trebui să mer�
gem la culcare, zise doamna Il�
dikó. E târziu și voi ați venit drum
lung. Se mai poate să vorbim și
mâine.

— Da, da, sigur.
— Atunci mergem să arăt ca�

merele, decise femeia.
Urcară la etaj, unde pe întreg

palierul se înșirau nu mai puțin
de patru dormitoare. Domnul și
doamna Cotiguță urmau să doar �
mă în unul din ele, Cristina în
altul, iar soții Kemény rămâneau
să doarmă la parter. Árpád avea și
el camera lui la mansardă. Când
plecă, el îi aruncă o privire du�
ioasă Cristinei.

După ce soții Cotiguță se stre�
curară în pat, doamna Rodica
șopti:

— Auzi, Vasâlică, să știi că io
nu�mi dau fata la catolici.

— Dormi, dragă, mormăi
domnul Cotiguță. N�a zis nimeni
s�o dai.

— Ba cum să nu! Tu n�ai
auzit?

— Am auzit. Lasă că vorbim
mâine...

— Eu am făcut deja lista cu
invitați. Doar n�o să�i aducem pe
toți în ungurime! Să vezi că nici 
n�or să vrea să vină! Ne face de
rușine!

— Vin ei, las’ că vin!
— Ce știi tu?... De ce nu și�o fi

găsit și Cristinuca un băiet de�al
nostru, român?

Bărbatul nu răspunse. Se pre�
făcu adormit. Până la urmă, obo�
sită de drum, se liniști și doamna
Rodica, ba chiar începu să sforăie.

Numai că, din cine știe ce mo �
tiv, domnul Cotiguță nu mai reuși
să adoarmă. Se răsuci încet de pe o
parte pe alta, ieși pe balcon, fumă
o țigară, dar somnul tot nu�i venea.
Se strecură înapoi în pat, închise
ochii și așteptă răbdător.

La un moment dat auzi niște
scârțiituri ritmice din dormitorul
alăturat, unde dormea Cristina.
Zgomotul i se păru cunoscut, așa
că înălță capul și ciuli urechile.
După un timp scârțiiturile se în �
tețiră, punctate de gemetele scurte
ale fetei lui. Bărbatul se trezi de�a
binelea. Dacă ar fi fost la el acasă,

ar fi dat buzna peste nerușinați.
Dar nu era. O înghionti pe ne�
vastă�sa, însă nu scoase de la ea
decât un mormăit nemulțumit.
Mai bine... Dincolo gemetele Cris�
tinei se întețeau, iar scârțiiturile
se accelerau. Domnul Cotiguță
coborî din pat, ieși iar pe balcon
și își aprinse altă țigară.

Când se întoarse în cameră,
de dincolo nu se mai auzea nimic.
Se vârî nervos în pat și, lucru ciu�
dat, adormi imediat.

A doua zi dimineață bărbatul
se trezi cu o stare de nemulțumire
acută. La început nu�și dădu sea �
ma de ce. Apoi își aminti de scâr �
țiiturile și gemetele de noaptea
trecută și se înfurie și mai tare, dar
simți că n�are chef să�i spună ni �
mic Rodicăi.

Când coborâră la micul dejun,
unde se adunaseră toți șase, îi cer�
ceta nervos cu privirea pe Árpád
și pe Cristina. I se păreau mult
prea veseli și cumva inconștienți.
Habar n�aveau ce îi așteaptă în
viitor. Părinții lor se chinuiau să
le aranjeze o viață cât mai bună și
lor nici nu le păsa. Frumos! Dom�
nul Cotiguță se trase înspre ne�
vastă�sa, își drese vocea și spuse:

— Uită�te la ei, Rodica dragă!
Noi ne batem capul să facem cum
e mai bine și lor nici nu le pasă.

Nu știu decât să se coțăie toată
noaptea...

Bărbatul intenționase să vor�
bească în șoaptă, dar probabil că
oboseala de ieri și nervii încordați
de azi�noapte îi afectaseră binișor
controlul vocii. Cum în clipa
aceea toată lumea tăcea, cuvintele
i se auziră clar în sufrageria ele�
gantă. Cristina roși și se întoarse
cu spatele. Domnul Kemény in�
terveni:

— Coțai? Ce�i aceea coțai?
— Coțăit! Coțăit! izbucni

domnul Cotiguță. S�au coțăit, pri�
cepi? Învățați și voi dracului ro �
mânește!

— Ba eu știu foarte bine ro �
mânește! se oțărî domnul Kemény.
Dar nu trebui să știu și ce�i aia
coțai !

Doamna Ildikó întoarse capul
și�l surprinse pe băiatul ei cu un
zâmbet nepotrivit aninat în colțul
gurii. Zise ceva nervoasă în ma�
ghiară, se duse la el și îi arse o
palmă. Árpád se întoarse pe căl�
câie și ieși din sufragerie. Cristina
o luă la fugă după el. Cei patru oa�
meni mari se uitară unul la altul.

— Of, copiii ăștia! bufni
doamna Rodica. SDC

Din povestirea 
„Pregătiri de nuntă“

Radu Pavel Gheo – 
Un drum cu Ceapă 
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Când îți dai seama că niște
rockeri gălăgioși, lipsiți de
respect știu, totuși, să cânte, nu
doar să agite instrumentele?
(Treaba asta – ținerea chitării în
mână și zgâlțâirea cu talent – 
o spunea, fumegând de furie,
producătorul Martin Hannett
basistului Peter Hook, la primele
tentative de înregistrare a unei
piese Joy Division.) 

O dată ar fi când trupa cântă un �
plugged, dar nu ca�n cacealmaua
de la MTV, de�acum vreo trei de �
cenii, ci pur și simplu fără nici o
contribuție electr(on)ică. A doua,
când editează un disc întreg de
prelu(cr)ări ale unor hituri lan sate
de predecesori (și nu vreun bonus
agățat la capătul te miri cărei
uscate remasterizări). Poate mai
sunt și alte modalități, nu cunosc. 

Nu mi�a plăcut niciunul din �
tre concertele MTV, saturate de

snobism și afectare, dar foarte
bănoase. Ascult însă cu interes
diverse reinterpretări ale pieselor
devenite standard, execuții ce
atestă afinități... definitorii, dacă
nu și definitive! Cu cântece de
acest fel a explodat rockul. Cine
nu�și amintește că bucata clasică
That’s All Right Mama, care l�a
propulsat pe Elvis Presley ca pe o
rachetă atomică, este preluarea
uneia deja înregistrate de Arthur
„Big Boy“ Crudup? Cândva, cir �
culația hiturilor de la un grup la

altul era semnul fraternității și al
adeziunii la valorile propriei
generații. Apoi au intervenit ba �
nii, femeile și ambițiile. Azi se face
calculul fiecărei note ciupite... Dar
banii sunt tot mai puțini, femeile
tot mai hrăpărețe, iar ambițiile se
rezumă la cifra din cont. Și parcă
așa e în orice artă, nu doar în rock.
O fi din cauza democratizării „pro �
ducției“ artistice? Habar n�am!

Curiozitatea pentru preluări
mi�a adus în player cel mai recent
disc al unei formații pe care o știu
de câțiva ani: In This Moment. Nu
pentru că albumul Mother (2020,
Atlantic/ Roadrunner) conține

(numai două) coverversions, ci
pentru că s�a întâmplat să aud
întâi piesa Fly Like An Eagle, „zbu �
rată“ de Steve Miller Band. (Ce �
lălalt hit – Queen: We Will Rock
You.) Mi�a plăcut atât de mult, că
am căutat imediat discul întreg,
ba chiar și pe cele dinainte, care –
de nu greșesc – îmi trecuseră deja
pe lângă ureche. Și mi�am amintit
că într�o cutie zace DVD�ul Blood
at the Orpheum, un concert din 21
mai 2013, în Madison, Wisconsin,
primul memorat pe video pentru
eternitate, cum tot repeta solista
Maria Brink, trezindu�mi zâmbete
condescendente. 

L�am revăzut, desigur, și m�a
intrigat amă nun tul că scena nu
este luminată adec vat pentru fil �
mări, ci lăsată doar sub lumi nile
gândite pentru spectacol. Asta dă
reprezentației un aer misterios,
punând în pe numbră „echipa �
men tul“ de cocotă purtat de Brink
și de cele patru dansatoare anga �
jate să stea mai mult nemișcate, ca
niște mane chine sexy, cu fețele
mascate de carnaval. Instru men �
tiș tii fac trea bă excelentă: Chris

Howorth, chitară solo; Travis John �
son, bas; Randy Weitzel, chitară
armonie; Tom Hane, tobe. Ma �
chiajul și hainele lor amintesc de
gașca zgubilitică a lui Rob Zom �
bie, iar „duduiala“ urcă la nivel
asemănător. 

Atmosfera e vecină genului
horror, foarte prizat în SUA, iar
accentele erotizante n�aveau cum
să lipsească. Bine că nu sunt exa �
gerate. Nimic de reproșat reali� 
zării. Nici celor șapte albume, câte
adună trupa din L.A., pornită în
2005 ca un fel de replică la excesiv
de aclamata Evanescence. Dacă 
n�ai pretenția ca rockul să salveze
lumea, ce fac trupele gen In This
Moment e relaxare binevenită în �
tr�o existență plină de zbucium
pentru pizza cea de toate zilele!

Dinamismul primelor discuri
nu se domolește pe ultimul. Dar
vocea Mariei Brink sună mai ra �
finat, încinsă cum e de aspra�i gin� 
gășie. Pentru o femeie părăsită de
tată în copilărie, cu mama depen �
dentă de droguri, mamă ea însăși
la 15 ani, performanța mi se pare
adorabilă. SDC

Mamă metalistă

Încă nu există un studiu despre
asta, dar probabil că ambițiile de
viitor ale copiilor s�au schimbat
drastic în ultimele două luni.
Voiau, poate, să se facă
astronauți sau supereroi sau
prezentatori TV. Dar, de când tot
aud despre „adevărații eroi“ ai
acestei perioade, probabil că 
s�au răzgândit.

Producătorul de jucării Mattel va
lansa o nouă linie de produse, în
onoarea eroilor din prima linie în
lupta cu epidemia. Va produce 16
noi modele de păpuși, sub formă de
doctori, asistente, personal de am �
bulanță, livratori la domiciliu și lu�
crători în supermarket. Tema este
inclusă și în alte tipuri de jucării —
de la cărțile de joc pentru Uno, care
vor avea tipărit un #ThankYouHe�
roes — #MulțumimEroilor pe spatele
setului, până la seturi cu ambu �
lanțe, spital mobil, mașini de poliție
și, desigur, ma șina de gunoi. În plus,
păpușa Barbie va primi și ea straie
noi, de data aceasta de „om de știin �
ță“. Compania a declarat că profitul

va fi donat unei fundații dedicate
copiilor celor care lucrează în prima
linie de ajutor.

Noua linie de jucării este doar
unul dintre zecile de omagii aduse
celor care au menținut planeta pe
linia de plutire de la izbucnirea
pandemiei. Gesturile mici și mari
de recunoștință au inundat Inter�
netul. Nu puține sunt ciudate: în
Satele Unite, piloții Blue Angels au
efectuat zboruri acrobatice cu șase

aeronave F�18 Hornets, dar au fost
criticați că în acest fel promovează
activități care produc poluare, exact
într�o perioadă în care se dovedit
că poluarea favoriza răspândirea
virusului. În orașul Park City din
statul american Utah a fost organi�
zată o paradă de mașini, iar locui�
torii au fost încurajați să își aducă
tălăngile de acasă pentru a�și ex�
prima astfel sprijinul și gratitudinea
față de personalul medical, cel 

de ordine și față de lucrătorii din
supermarket.

Uneori, mesajele de recunoș �
tință se contrazic reciproc. De exem�
plu, artistul grafic Milo Manara,
cu noscut pentru desenele sale cu
femei în ipostaze erotice, a lansat o
serie de ilustrații cu fe mei foarte
bine îmbrăcate — asistente, po �
lițiste, lucrătoare fabricând măști și
femei de serviciu. O inițiativă din
Marea Britanie are abordarea opusă

și consideră că lucrătorii din dome�
niul medical au nevoie, stringent, să
se uite la poze cu nuduri. Așa a apă�
rut ini țiativa „Nudes for Heroes“, ce
încurajează oamenii să se pozeze
dezbrăcați și să își urce fotografiile
pe o platformă de conținut pentru
adulți, la care se oferă abonament
gratuit tuturor celor care dovedesc
că lucrează pentru sistemul de să�
nătate britanic.

În România este faimoasă cam�
pania McCann catalogată drept
blasfematoare de Biserica Orto�
doxă, pentru că doctorii erau în �
fățișați cu un halo în jurul capului
și într�un stil care aducea aminte de
icoane. În Slovenia, aceeași agenție
McCann a creat un omagiu mai
puțin controversat, în care urmele
adânci pe fața doctorilor aduceau
aminte nu de măș tile chirurgicale, ci
de măștile supereroilor — de la Bat�
man la Spider Man. Reprezentanții
studiourilor Marvel și DC Comics nu
au protestat. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Dar acum, ce vrei să te faci
când vei fi mare?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



O traducătoare britanică ce
locuiește în Norvegia crede că
marea doamnă a romanului
polițist s�ar fi inspirat de la un
alt autor pentru intriga unuia
dintre cele mai cunoscute ro�
mane ale ei.

Există un punct comun tulburător
între Crima lui Roger Ackroyd de
Agatha Christie și un thriller nor�
vegian extrem de puțin cunoscut,
publicat la începutul secolului XX.

În Crima lui Roger Ackroyd,
Christie vine cu o soluție inedită
pentru misterul anchetat de per�
sonajul ei preferat, detectivul Her�
cule Poirot. Astfel, asasinul lui Ro�
ger Ackroyd se dovedește a fi în
cele din urmă chiar naratorul
cărții, medicul James Sheppard,
care este confidentul și asisten�
tul lui Poirot în această anchetă.
De�a lungul întregii cărți, Christie
reușește să ascundă cititorului
această revelație prin numeroase

subterfugii ingenioase. Numai că,
fără ca multă lume să știe și în
ciuda a ceea ce se credea, Christie
nu a fost primul autor care a recurs
la acest truc. Lucy Moffatt a des�
coperit exact aceeași stratagemă
într�un roman polițist norvegian,
numit Jernvognen, scris de Stein
Riverton și apărut în 1909. Lucy
Moffat a descoperit cartea când a
început să o traducă în limba en�
gleză, după ce ea a fost declarată
„cel mai bun roman polițist norve�
gian din toate timpurile“.

Cum romanul lui Stein River�
ton este extrem de puțin cunoscut,
se poate spune că asemănarea
dintre Jernvognen și Crima lui 
Roger Ackroyd este o simplă co �
incidență – cartea norvegianului
a apărut în Marea Britanie abia în
2005. Numai că Lucy Moffat a des�
coperit că Jernvognen a fost pu�
blicat în serial într�o revistă de li�
teratură polițistă britanică astăzi
uitată, „Tip Top Stories of Adven�
ture and Mystery“ în 1924.

Jurnalista Vanessa Thorpe spu �
ne însă că Agatha Christie ar putea
fi nevinovată: într�o scrisoare adre�
sată lordului Mountbatten, ultimul
vicerege al Indiilor, autoarea îi
mulțumește pentru ideea unei
narațiuni poli țiste în care crimina�
lul să fie chiar povestitorul. Și Lucy
Moffat subliniază faptul că, în
ciuda acestei idei similare, cărțile
lui Christie și Riverton sunt com�
plet diferite.

Crima lui Roger Ackroyd este
unul dintre primele romane sem�
nate de Agatha Christie și a apărut
la șase ani de la prima carte a ce�
lebrei autoare, Misterioasa afacere
de la Styles. Este romanul respon�
sabil în cea mai mare măsură de
celebritatea lui Christie. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Cum ar fi fost ediția din acest an a
celebrului festival dacă nu ar fi sur�
venit pandemia? Thierry Frémaux,
directorul festivalului, a oferit câ�
teva indicii în cursul unui interviu
oferit postului France Culture.

„Este foarte sigur că, dacă aceas tă
ediție, a 73�a, ar fi avut loc, am fi vă�
zut un cinema mondial foarte activ,
un cinema veritabil, fiindcă astăzi
trebuie să facem o diferență între
imaginile provenite din seriale TV
și cele din cinema“, a spus Thierry
Frémaux. Festivalul ar fi avut parte
de „multe filme franceze frumoase“,
multe realizate de regizoare.

Referindu�se la filmele care 
ar fi urmat să fie selecționate,
Thierry Frémaux face publice câ�
teva nume de mari autori care ar
fi fost prezente la Cannes. Unul
dintre aceștia ar fi fost Wes An�
derson, cu noul lui film The French
Dispatch, „un film unic, minima�
list și miniaturist“. 

Tot în selecția oficială figurează
și Tre Piani, noul film al lui Nanni
Moretti, a cărui premieră, în ac�
tualele condiții, ar putea fi amâ�
nată pentru anul viitor. Tot pentru
anul viitor a fost anunțată și pre�
miera noii drame semnate de Paul

Verhoeven. Celelalte filme care nu
își amână premiera vor fi anunțate
în iunie și vor purta eticheta „Can�
nes 2020“. 

În același timp, Festivalul Fil�
mului Francofon de la Angoulême,
ajuns la cea de a 13�a ediție, se va
ține la sfârșitul lunii august, iar
publicul va avea astfel șansa să
vadă și multe dintre filmele selec�
tate pentru Cannes. 

Pe de altă parte, revista „Variety“
susține că Academia Americană de
Film ia în calcul amânarea celei
de�a 93�a ediții a premiilor Oscar,
care ar trebui să aibă loc pe 28 fe�
bruarie anul viitor. Motivele:pan�
demia de COVID�19 și mai ales
faptul că mare parte din filmele
care ar fi trebuit să intre în com �
petiție și�au văzut premierele
amânate. SDC

Cine nu merge anul
acesta la Cannes

De unde „a furat“
Agatha Christie?



14.588 de episoade. Producția stu�
diourilor ABC a început să aibă pro�
bleme abia recent, când filmările au
fost suspendate din cauza pande�
miei. Producătorii au încercat să
amâne inevitabilul, redifuzând epi�
soade vechi, inserând multe sec �
vențe flashback în episoadele noi,
dar în curând General Hospital
va rămâne fără episoade noi. Alte
soap�uri longevive – The Bold and
the Beautiful și Tânăr și neliniștit –
s�au oprit deja în aprilie, în vreme
ce Days of Our Lives, drămuindu�și
resursele, mai are episoade de difu�
zat până în toam nă, când toată lu�
mea speră că se pot relua filmările. 

UN FILM LA CEREREA
PUBLICULUI

Încă de la lansarea dezamăgitorului
Justice League de Joss Whedon, fanii
supereroilor DC Comics au cerut să
vadă versiunea inițială a filmului
realizată de regizorul Zack Snyder.
După doi ani și jumătate, eforturile
fanilor vor fi recompensate. La vre�
mea respectivă, Snyder, arhitectul
univer sului cinematografic al supe�
reroilor DC, s�a retras în urma unei
tragedii de familie, fără a mai termina
filmul. Ca urmare a campaniei #Re�
leaseTheSnyderCut, studiourile War�
ner Bros au decis să ofere 20�30 de
milioane pentru a termina această
versiune, care va fi difuzată anul vii�
tor pe platforma HBO Max, sub forma
unui film de peste patru ore.

THRILLER PREZIDENȚIAL

Bill Clinton a scris un thriller politic
în colaborare cu James Patterson
(cel mai publicat autor american)
în 2018, iar cartea, The President Is
Missing, a avut un succes de public
uriaș, vânzându�se în peste 3,2 mi�
lioane de exemplare. Așa cum era
de așteptat, echipa Clinton�Patter�
son lucrează acum la o nouă carte,
The President’s Daughter, un alt
thriller în care, așa cum indică titlul,
fiica unui fost președinte este răpită.
Cartea este așteptată în librării în
vara viitoare. SDC
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ÎNTOARCEREA LEGENDEI BD

Revista „Métal Hurlant“, legendara
publicație a anilor ’70�’80, va reveni
în chioșcurile de presă în primul
trimestru al anului viitor, cu un nu�
măr dedicat SF�ului care se ocupă
de „viitorul apropiat“. Va fi o pu �
blicație hibridă, o combinație de
carte și revistă, anunță Vincent
Bernière, cel care aduce din nou
„Métal Hurlant“ la viață. Creat la în�
ceputul anilor ’70 de artiștii Moe�
bius și Phillipe Druillet împreună
cu scenaristul Jean�Pierre Dionnet,
„Métal Hurlant“ a devenit peste
noapte o revistă�fenomen, propu�
nând o ban dă desenată adultă im�
pregnată de fantastic și science�fic�
tion care avea să influențeze ge� 
nerații de artiști vizuali și regizori
precum Ridley Scott.

HECATOMBA MUZEELOR

Un muzeu din zece ar putea să nu
se mai deschidă în urma pandemiei,

pare a fi concluzia unei anchete
realizate de UNESCO. Pandemia
de COVID�19 a afectat puternic
acest sector cultural, multe in �
stituții și�au văzut sever diminuate
veniturile, ceea ce îi afectează pe
toți cei care lucrează în sectorul
muzeal. În lume, 90% din muzeele
din statele membre ale ONU și�au
închis porțile, în total peste 85.000
de instituții. Unele muzee au venit
cu alternative pentru a atrage pu�
blicul. De exemplu, Ermitajul a
propus celor intere sați o vizită vir�
tuală de cinci ore prin cele 45 de
galerii. Dar astfel de inițiative nu
au salvat institu țiile de grele pier�
deri financiare, estimate numai
pentru Paris la 12 milioane de euro.

1 PICASSO PENTRU 
100 DE EURO

Acesta a fost numele unei tombole
de caritate organizată al cărei scop
a fost strângerea de fonduri care
să permită ONG�ului CARE să

ajute locuitori din Africa să pri�
mească acces la apă potabilă și
educație. Au fost vândute peste
50.000 de tichete la valoarea de
100 de euro bucata, în peste o sută
de țări. Dintre participanți, în
urma unei trageri la sorți, o ita�
liancă a câștigat un tablou de Pi�
casso în valoare de 1 milion de
euro. Este vorba despre o natură
moartă, un mic tablou pictat de Pi�
casso în 1921. La o primă ediție a
acestei tombole, în 2013, un ame�
rican în vârstă de 24 de ani a
câștigat un tabloul cubist realizat
de către Picasso în 1914.

ÎN PANĂ DE EPISOADE

Epidemia de coronavirus ar putea
reuși ceea ce nici trecerea timpului
nu a reușit: să oprească realizarea
lui General Hospital (foto jos), cel
mai vechi soap opera american. Ge�
neral Hospital continuă neîntrerupt
încă de la lansarea lui, din 1963,
având la activ 58 de sezoane și
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Din păcate, acest serial turcesc
se dă doar de miercuri până vi�
neri și, în restul săptămânii,
mama își petrece timpul din fo�
toliu schimbând de pe un pro�
gram pe altul, exprimându�și
năduful că peste tot sunt re�
clame, că prezentatoarea știrilor
de seară de la TVR 2 „are prune�n
gură“ și că în emisiunea lui
Fuego, tot de pe TVR 2, numai el
cântă. În cel mai rău caz, mama
stă pasivă în fotoliu și spu ne că 
n�are chef de televizor. Atunci aș
prefera ca Nico și Adrian Enache
să�mi zgârie timpanele cinci ore
decât s�o aud pe mama spunând:
„Nu vreau să mă uit la nimic, am
așa o sfârșeală“.

Vizionarea episoadelor din Mă
numesc Züleyha are deja regia ei:
o ajut pe mama să se așeze în fo�
toliul pe care îl trag/ împing până
în fața televizorului, îi așez în față
cănile cu ceai și supă�cre mă, pre�
gătesc un castron de popcorn și
ceai gastric pentru mine. Ca s�o

țin în priză cât mai mult, o întreb
diverse lucruri legate de perso�
naje („Cine�i ăsta?“, „Sebahattin e
fratele sau fostul soț al lui Șer �
min?“ etc.) și comentez întorsătu�
rile de situație, rugându�mă să fie
măcar una semnificativă în fie�
care episod. 

Săptămâna trecută, când Zü�
lehya s�a dus cu Șermin să facă
avort, mama a reușit performanța
să reziste tot episodul de două ore
incluzând interminabilele recla �
me. În același timp, Yılmaz tre�
buia să se însoare cu doctorița
Müjgan și vedeam că ezită, dar nu
știam dacă copilul e al lui Yılmaz
(care încă o iubește pe Züleyha)
sau al lui Demir (soțul Züleyhei,
despre care se credea că e impo�
tent). Atunci mama a stat și la ge�
nericul final, ca să vadă ce se va
întâmpla în episodul următor.

Nu mă deranjează nimic la
se rial atâta timp cât o face pe ma �
ma să uite de durere (deși tot mă
uimesc mișcările de cameră). Cum
povestea e pusă pe ochiuri largi,
regia plutește ca uleiul pe apă, iar
actorii sunt obligați să exprime
stări pe o durată mai lungă decât
într�un film obișnuit. Cum discu �
țiile sunt de multe ori niște mono�
loguri alternative, când îl ascultă

pe celălalt și ar trebui să reacțio �
ne ze pe muțește, interpreții („ar �
tiștii“, cum le spune mama tuturor
actorilor) se agață de urma lăsată
de replici sau de urma propriilor
grimase și se trezesc până la urmă
în aer.

Exprimarea asta nonverbală
seamănă cu cea din filmele mu�
te, când actorii de la începuturile  

cinematografiei încercau să supra�
compenseze lipsa sonorului, repli�
cile lor neauzite fiind comprimate
în inserturi. Firește că e o diferență
între Ioana d’Arc a lui Dreyer (din
Patimile Ioanei d’Arc, 1929) și ser�
vitoarea Gulten din Mă numesc Zü�
leyha, dar nu vreau insist pe asta.

Nu voiam decât să spun, fără
condescendență, că există câte ceva

oriunde pentru fiecare și că viața
adevărată e pentru toți. I�am spus
la un moment dat nepoatei mele,
care studiază artele plastice la Ox�
ford, că uneori, atunci când ești
foarte obosit la cap, îți face bine să
vezi o comedie romantică. Ela, care
în acele zile de pandemie se uita la
filme de Dreyer în timp ce lucra la
dizertația de final de școală și se bi�
ciuia că nu muncește destul, a făcut
o încercare cu You’ve Got Mail (de
Nora Ephron, 1998) și Something’s
Gotta Give (Nancy Meyers, 2003),
decretând că au amuzat�o și că le�a
înțeles rostul.

Poate că experiența cu mama
m�a făcut tolerantă sau poate că pur
și simplu am obosit și acum se vede
că n�am fost niciodată prea intelec�
tuală. În orice caz, nu mai văd criti�
cul de film ca pe o instanță pe un
tron, ci ca pe un ghid pe care vrei sau
nu să�l asculți. 

De fapt, nu prea ai mare nevoie
de el; te poți descurca și singur
dacă îți cultivi intuiția și curiozita�
tea și dacă ai prins puțină ex pe �
riență de viață. Mă irită tot mai
mult cei care nu�și pierd timpul de �
cât cu chestii serioase, probabil nu
s�au lovit încă de viață și își rod
fericiți cașcavalul minții până la
prima zdruncinătură. SDC

IULIA BLAGA
FILM
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Având grijă de mama 24/24, ne uităm împreună la serialul ei preferat, Mă numesc
Züleyha, de pe Kanal D. Ideea e să o fac să stea cât mai mult în fotoliu ca să se 
retragă escara pe care petrece majoritatea timpului. 

Patimile Ioanei d’Arc, 
de Carl Theodor Dreyer, 1929
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