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POVESTEA SALVĂRII UNUI MONUMENT DE CĂTRE PARTICULARI 

După 7 ani de eforturi, Casa
George Enescu de la Mihăileni
a intrat în circuitul cultural 

RADU CUCUTEANU

Patrimoniul în sine este adesea
considerat de autorități un ghimpe
în coastă, cu care nu prea știu ce
să facă și nu îndrăznesc să�l
scoată de tot, de frica gurii lumii.
În loc să vadă potențialul său nu
doar cultural, ci și pecuniar, la
nivel turistic, mai marii națiunii
preferă obtuzitatea și o formă de
nolite facere. Din păcate, această
formă de inactivitate nu este una
cu totul pasivă, mediul urban
fiind afectat din plin de „dezvoltă�
rile imobiliare“ ce vin să acopere
amprenta trecutului – este îndea�
juns să ne uităm în jurul nostru
pentru a ne convinge. Inacțiunea
statului este cu atât mai nocivă cu
cât patrimoniul nu trebuie salvat
doar de dragul de a o face, aici nu
găsim nici o echivalare cu „artă
pentru artă“, nu, ci pentru a putea
fi reactivat cultural și reintegrat
în societatea contemporană, cu
rol de formare a viitorului. Este o
temă pe care a reluat�o în repe�
tate rânduri, chiar legat de casa
Enescu de la Mihăileni, și regreta�
tul Victor Eskenasy în paginile
„Suplimentului de cultură“. 

Distrugerea din inerție și din
orbire instituțională (să nu acuzăm
de mai mult deocamdată) afec�
tează toate elementele patrimoniu�
lui – inclusiv partea ce ar fi trebuit
transformat de mult timp în case
memoriale. Printre cele abando�
nate de stat se numără și cea de față,
cu o soartă fericită, datorită ini �
țiativei și insistențelor pianistei Ra�
luca Știrbăț, președintele Societății

Internaționale „George Enescu“
din Viena. Acțiunea sa a început
în 2012, pentru ca în 2013 ini �
țiativa să prindă contur, prin soli�
darizarea Fundației Pro Patrimo�
nio, a Fundației Remember Enes �
cu și a Ordinului Arhitecților din
România (filiala București și fi�
liala Nord�Est). Ca urmare a efor�
turilor depuse de Raluca Știrbăț
și de aceste fundații, s�a reușit cla�
sarea Casei Enescu din Mihăileni
ca monument istoric în noiem�
brie 2014 (cod LMI BT�IV�m�B�
21063).

O CĂSUȚĂ MICĂ DE-AȘ AVEA

Despre Enescu știm toți, dar adesea
nu știm cât de puțin știm. Un com�
pozitor și interpret (printre altele)
mai mult citat decât ascultat, George
Enescu este dintre „cei mari“ la ni�
velul întregii culturi mondiale, cum
l�a numit Cătălin Sava chiar în pa�
ginile „Suplimentului de cultură“
(v. p. 11 din numărul curent, Geniul
în țara circului. Enescu 139). 

Casa Enescu este cea în care
muzicianul și�a compus mare
parte din operă. Este și singura

casă construită efectiv de stră �
moșii pianistului. Dar casa nu are
valoare doar ca loc de memorie, ci
și arhitecturală, așa cum argu�
mentează arhitecții de la Fun da ția
Pro Patrimonio, fiind reprezenta�
tivă pentru arhitectura vernacu�
lară din a doua parte a secolului
al XIX�lea, construită fiind proba�
bil pe la 1860�1870. Mai mult, con�
form analizelor arhitectului Șer� 
ban Sturdza, preșe din tele Funda �
ției Pro Patrimonio, care a măsu�
rat�o din toate colțurile, casa
respectă inclusiv proporția de aur. 

Casa a fost ridicată de Ioan
Cosmovici, bunicul matern al lui
George Enescu. La restaurare s�au
folosit tehnici ce să le respecte cât
mai exact pe cele inițiale: lut
amestecat cu paie, bătut pe bârne
de lemn ce asigură rezistența clă�
dirii, care a fost apoi acoperită cu
draniță (scândurele subțiri de
brad, de dimensiuni ceva mai
mari decât șindrila). 

Aici a locuit mama lui Geor �
ge, Maria Enescu�Cosmovici, du �
pă ce s�a despărțit de Costache
Enescu. Împreună cu ea a locuit și

Chiar în ziua aniversării a 139 de ani de la nașterea celui con-
siderat unanim drept cel mai mare compozitor român a avut
loc un moment care oferă noi speranțe că se pot realiza lucruri
bune, ba chiar și frumoase, pe meleagurile noastre. După ani

de strădanii, din 2012 încoace, în lipsa oricărui interes din
partea autorităților, cele care ar trebui să se ocupe de patri-
moniul material și imaterial al României, a fost inaugurată
Casa George Enescu din Mihăileni, județul Botoșani. 
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mătușa preferată a lui George,
Tinca Enescu. Tot aici are loc acel
frumos episod din copilăria sa,
când tot vedea curcubeul și fugea
după el prin curte să îl prindă.
Auzindu�i plânsul de supărare,
Maria, mama lui, îl potolește spu�
nându�i: „Așa e și în viață, când
crezi că ai prins fericirea, ea îți
scapă printre degete“. O lecție pe
care din păcate Enescu nu va avea
cum să o uite.

Casa din Mihăileni a fost de
altfel ultimul loc pe care compozi�
torul l�a vizitat în 1946, înainte de
a părăsi țara, în pelerinajul locu�
rilor copilăriei, la casa și mormin�
tele mamei și bunicilor de aici. A
fost cu siguranță unul dintre locu�
rile sale cele mai dragi, ne asigură
Raluca Știrbăț, care adau gă că „a
compus mult aici, se simțea foarte
bine și își regăsea liniștea“.

PRIMII PAȘI

În lipsa intervențiilor din partea
moștenitorilor direcți și a statu�
lui, în timp casa a ajuns ruine, ris�
când să se prăbușească cu totul.
Acesta a fost momentul în care
pianista Raluca Știrbăț și�a asu�
mat salvarea clădirii, căpătând
din 2014 sprijinul Fundației Pro
Patrimonio, condusă de arhitec�
tul Șerban Sturdza, care a coordo�
nat procesul de conservare și
intervenția de urgență pentru sal�
varea casei de la prăbușire. 

Un număr mare de persoane
fizice și juridice au sprijinit acest
efort, în diverse forme. Unul din�
tre cele mai importante exemple
este cel al doctorului Ștefan Botez
din Constanța, unul dintre ur ma �
șii lui George Enescu. El este cel
care a donat o treime din casă, pu�
nând astfel bazele înfăptuirii în
real a acestui proiect. Ulterior, ce�
lelalte două treimi din casă au fost
achiziționate de la ceilalți urmași,

folosindu�se sumele strânse din
donații. 

De la început, proiectul s�a
bucurat de sprijinul „Suplimen�
tului de cultură“, prin textele lui
Victor Eskenasy, și al TVR Iași,
prin emisiunile realizate de Ga�
briela Baiardi și de echipa sa.

MOBILIZĂRI UMANE 

Pentru a putea susține financiar
în primul rând cumpărarea între�
gii case, dar și pentru a atrage
atenția publicului asupra acestui
subiect și a mobilizării cât mai
largi, s�au desfășurat o serie de
concerte caritabile. Astfel, în 2015
a avut loc primul dintre ele,
susținut la Institutul Cultural
Român din Londra de pianista
Raluca Știrbăț și violonistul Ale�
xandru Tomescu, pe 26 martie
2015.

Alexandru Tomescu a inițiat
și o campanie de strângere de fon�
duri pentru restaurarea casei
Enescu, în cadrul Turneului Stra�
divarius Enescu Experience, in�
clusiv un recital în fața Casei Enes� 
cu din Mihăileni, în mai 2015.

Raluca Știrbăț la rândul său a
oferit un recital la Casa Ion Mincu
din București, sediul Ordinului
Arhitecților din România, în de�
cembrie 2015.

Lista tot poate continua, dar
mai amintesc aici concertul sus �
ținut pe 8 noiembrie 2019 de către
pianista Raluca Știrbăț și violo�
nistul Alexandru Tomescu la Pa�
latul Universul. 

Alte inițiative caritabile au
început să apară. Spre exemplu,
Casa George Enescu de la Mihăi�
leni a devenit cauză pentru Balul
Boierimii Române și a prietenilor
ei, prin eforturile Fundației Pro
Patrimonio, pe 9 noiembrie 2019.
Aceste eforturi au dat roade, do�
vadă fiind faptul că s�au strâns

29.429 euro în beneficiul Casei
Enescu de la Mihăileni. 

Din această sumă s�a reușit
acoperirea cheltuielilor de refacere
a casei: finalizarea pridvorului, fi�
nalizarea și completarea ferestre�
lor și ușilor, vopsirea elementelor
de lemn, finalizarea soclului, fini�
sajele interioare și exterioare la
pereți, finalizarea coșurilor de fum
pentru cele două sobe din camere. 

Pe scurt, din 2014 până acum
Fundația Pro Patrimonio a des �
fășurat peste 15 evenimente și
concerte caritabile, la Viena, Lon�
dra, Paris, Iași și București.

PREGĂTIREA CASEI 
PENTRU VIITOR

Ulterior acestui moment, au înce�
put să apară tot mai multe ins �
tituții private care au pus umărul
la definitivarea proiectului.

Astfel, Fundația Pro Patrimo�
nio și UiPath Foundation au lan�
sat programul „Academia de
Mu zică și Educație pentru Copii“,
derulat în Casa George Enescu
din Mihăileni. Scopul acestui pro�
iect, după cum au anunțat atunci
entitățile implicate, este dezvolta�
rea poten ția lu lui copiilor din
comunitățile rurale apropiate și
utilizarea casei George Enescu,
monument istoric, în scop edu �
cațional. Inițiativa se află sub um�
brela programului Academia 
de Muzică și Studiul Sunetului 
George Enescu, inițiat de Pro Pa�
trimonio și care a făcut posibilă
integrarea Casei George Enescu
din Mihăileni în circuitul cultural
și educațional, transformând�o
astfel într�un un centru de exce �
lență în studiul muzicii.

„Aceasta este singura casă
memorială a lui George Enescu
din România care onorează me�
moria compozitorului prin edu �
cație și cultură muzicală acti�
vă, valorificându�i în mod creativ
moș tenirea. În curând, grație
acestor întâmplări, Casa George
Enescu din Mihăileni va intra
într�un regim activ de care se vor
bucura copii și tineri interesați de

muzică și de cultura locului. Este o
provocare plină de riscuri, deoa�
rece localitățile rurale se depopu�
lează și coeziunea socială este
slabă. De aceea, șansa este de a
oferi locuitorilor activități alterna�
tive atrăgătoare și de a�i pune în le�
gătură cu iubitori ai muzicii din
cele mai îndepărtate colțuri ale
lumii. Memoria lui George Enescu,
frumusețea peisajului și a monu�
mentelor de arhitectură, complexi�
tatea activităților, toate la un loc au
șansa să genereze un nucleu cultu�
ral plin de sens. Iată scenariul unei
noi întâmplări“, declara atunci
Șerban Sturdza, președintele Fun�
daţia Pro Patrimonio.

Astfel, chiar de anul acesta au
început activități de educație mu�
zicală, adresate copiilor, în ate�
liere non�formale. Prin aceasta se
asigură un spațiu viu, exact una
dintre doleanțele cu care a pornit
la drum Raluca Știrbăț, care a de�
clarat pentru „Suplimentul de cul�
tură“ că „ne dorim ca această casă
să nu devină un muzeu mortificat,
așa cum sunt foarte multe dintre
muzeele din România, ci dimpo�
trivă, să devină un centru de cul�
tură, de educație, de cercetare“.

Pentru aceste din urmă părți,
integrarea Casei Enescu în circui�
tul cultural se face prin interme�
diul Academiei de Muzică și
Studiul Sunetului „George Enes �
cu“ din Mihăileni. Gândită ca un
centru de excelență, această aca�
demie urmărește să pună în va�
loare componenta memorială în �
tr�un cadru formativ, prin oferirea
de rezidențe cercetătorilor și crea�
torilor din domeniul muzical. 

Această academie vine să du�
bleze la nivel superior Academia
de Muzică şi Educaţie pentru Copii,

cea amintită mai sus, creată ală�
turi de UiPath Foundation, care
urmărește oferirea de șanse la
educație și cultură copiilor din
zonă. Conform spuselor Ralucăi
Știrbăț, activitățile cu copiii conti�
nuă – în condiții de siguranță – și
în lunile septembrie și octombrie.

INAUGURAREA, 
PIANUL ȘI PIANISTA

Pe 19 august, chiar de ziua în care
s�a născut George Enescu, a avut
loc inaugurarea Casei de la Mi�
hăileni, prilej cu care Raluca
Știrbăț a susținut un concert de
pian, pentru un public restrâns,
aflat în curtea și în interiorul imo �
bilului. „Acest moment este unul
de împlinire, după 7 ani de cam�
panie, dar este în același timp o
bornă, pentru că este un nou în�
ceput“, a declarat pianista pentru
„Suplimentul de cultură“.

Pianul în sine, un Bösendorfer
din 1928, are și el istoria sa: i�a
aparținut filosofului Mircea Vulcă�
nescu. Ajuns la fiicele sale, Sandra și
Măriuca Vulcănescu, a fost donat de
acestea Vandei Sturdza, care la rândul
său l�a donat Casei George Enescu.
De�a lungul timpului, printre cei care
i�au mângâiat cele 88 de clape s�au
numărat și Dinu Lipatti sau Johnny
Răducanu. „În clipa în care pianul a
intrat în casă, atunci casa a prins defi�
nitiv viață“, spune Raluca Știrbăț.

Nu orice poveste are un ha ppy�
end, nici cea de față nu a ajuns încă
la final. Este o reușită care trebuie
să supraviețuiască. Dar orice po�
veste are un tâlc. Aici, tâlcul stă în
fotografia pe care a făcut�o Raluca
Știrbăț în momentul în care a in�
trat pianul în curte și peste el s�a
lăsat un curcubeu. SDC
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Cartea Scandalul secolului
(traducere din limba spaniolă de
Tudora Șandru Mehedinţi) a fost
publicată la Editura RAO în 2020.
Volumul este o antologie de
publicistică, reunind texte publi-
cate de Gabriel García Márquez în
presă între 1950 și 1984.

Credeam că lucrurile vor rămâne
așa pentru totdeauna: cartea mea
preferată de Gabriel García Már�
quez va fi mereu Cronica unei morți
anunțate. 

O preferasem și toamnei pa�
triarhului și acelui veac de singu�
rătate și dragostei din vremea
holerei și generalului în labirin�
tul său, fiindcă o găsisem „ome�
nească“. Niciodată n�am crezut că
omenesc înseamnă puțin.

Cronica era cea mai frumoasă
dovadă pe care o aveam că telegra�
fistul din Aracataca nu fusese, totuși,
un extraterestru și urmașii săi nu
primiseră înzestrări care nu s�ar cu�
veni lăsate pe mâna muritorilor. 

Cronica era scrisă ca o an�
chetă jurnalistică – se înțelege, ca

o anchetă jurnalistică magnifică,
scrisă de cel mai talentat scriitor
din secolul XX.

Apoi am citit această antolo�
gie de publicistică. Gabriel García
Márquez a scris zeci de ani în
ziare așa cum și�a scris romanele
și povestirile: ca și cum ar fi ulti�
mul lucru pe care l�ar face.

Gabriel García Márquez a
fost un mare descoperitor de noi
continente în literatură. Nimeni
n�a mai călătorit ca el prin tărâ�
murile morților, nimeni nu s�a
mai întors ca el din jungla marilor
păcate omenești. El știa să ia tim�
pul trecut și să facă din el o insu�
portabilă frumusețe, insuportabi�
lă, dar nu indecentă; insuporta�
bilă, dar nu vinovată. 

Gabriel García Márquez a fă �
cut totul în literatură, fiindcă se
născuse cu harul de a vedea și de
a auzi poveștile și știa toate cuvin�
tele, precum și toate tăcerile.
Aces ta este talentul. 

Orbiți de talentul acesta, ajun �
gem să credem, cum am crezut și
eu atâtea decenii, că el a fost 

ur mașul unor extratereștri pasio �
nați de nuvele. Vestea bună există
și ea ne spune că nu a fost. Gabriel
Gar cía Márquez a fost, totuși, om,
mai exact cea mai rară specie de
oameni:un geniu care se trudește
ca și cum n�ar avea geniu. Gabriel
García Márquez a fost un mare
truditor, iar antologia sa de publi�
cistică ne�o arată. 

Textele sale din ziare sunt,
desigur, și ele perfecte, au perfec �
țiunea uitată a montajelor lui Dos
Passos. Perfecțiunea lor este și
mai generoasă: ele ne arată și tra�
valiul, ele ne spun și toată durerea
nașterii lor. 

Gabriel García Márquez scrie
cu arta la vedere. Pur și simplu,
adeseori se trezește povestind cum
anume ajunge să vadă texte ori �
unde se uită. Iar Gabriel García
Márquez se uita peste tot. 

Marile sale romane pleacă din
truda acestui gazetar care răsu ceș te
fusele orare, face foamea în Co�
lumbia, se îmbată cu speranța fil �
melor de cinema la Roma, naufra�
 giază în Venezuela, cautăadevărul la

Budapesta, se îndră gostește de o
revoluție la Havana. 

Și, dacă vreți să știți, Gabriel
García Márquez l�a văzut o dată
pe Ernest Hemingway pe un tro�
tuar din Paris și era ca și cum
atunci ar fi atins cerul. Márquez 
l�a strigat Maestro! Hemingway a
dat din mână și i�a spus necunos�
cutului:Adios, amigo!

Gabriel García Márquez a
fost un gazetar romantic, îndră�
gostit de frumusețea vieților bine
trăite. Nu mai trăiesc astăzi ase�
menea gazetari și, la drept vor�
bind, nici prea mulți gazetari nu
mai trăiesc.

Gabriel García Márquez avea
dreptate: ziaristica este cea mai
frumoasă meserie din lume și el a
rămas toată viața un ziarist și
toate cărțile lui sunt cărțile unui
ziarist, chiar dacă nimeni, nicio�
dată nu l�a crezut.

După ce am citit Scandalul
secolului, eu îl cred și acum caut
puterea să mă iert pentru păcatul
de a fi fost orb. 

Gabriel García Márquez a

aflat ce e omul cutreierând nu
câmpiile elizee ale imaginației sale
luxuriante, ci străzile secundare
ale marilor orașe, căutând perso�
naje vii, muritori de foame, prosti�
tuate și îngeri, și ascultându�le
viețile, cu inima deschisă. Fiind,
adică, ziarist în fiecare zi. 

Și mai e ceva:marele reporter
nerecunoscut și�a cheltuit o avere
din banii de pe Premiul Nobel
pentru Literatură ca să facă gaze�
tărie în Columbia, ca și cum ar fi
fost propriul său personaj, un vi�
sător și un sublim învins.  

Gabriel García Márquez ar fi
vrut să fie ținut minte pentru zia�
ristica sa, iar oamenii au crezut că
e doar încă una dintre excentri �
citățile sale. 

Nu era:Gabriel García Márquez
a trăit și a scris știind întotdeauna
cine era, mai ales atunci când te lua
de mână și te ducea în ireal. Gabriel
García Márquez este cel mai mare
ziarist necunoscut. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Cea mai frumoasă carte 
de Gabriel García Márquez

Expresia „două vorbe“ e un pro�
dus lingvistic ieftin, dar rezis�
tent – bun în toate zilele săptă�
mânii, ceea ce e grozav, mai ales
pentru cine nu�și permite cu�
vinte scumpe.

Rolul principal al lui „două vorbe“
este de a exprima îngâmfarea
într�un mod discret, care să iasă
cât mai mult în evidență: „aș adă �
uga aici două vorbe despre vari �
ațiile de viscozitate ale fluidelor
pseudoplastice non�newtoniene“,
sau, în funcție de cârciumă, „ex �
tincția în masă cauzată de impac�
tul meteoritului de la Chicxulub
la limita K�Pg merită, după păre�
rea mea, două vorbe“. Ai avea, de�
ducem, mult mai multe de spus
despre Chix... Chicxulub, dar li�
muzina așteaptă și întrebarea pe
care ți�o pui e dacă nu cumva un
exces de informație (adică de la
trei vorbe în sus), ne�ar băga pe

toți cei care te�ascultăm în ceață,
ca pe dinozauri.

Îmi place în asemenea situații
să mi�i închipui pe vorbitori tre�
buind să recurgă la aceeași for�
mulă ca vehicul al umilinței: „draga
mea, dă�mi semn din vre me când
mai treci pe la carmangerie... să pot
fi și eu acolo, într�un colț, poate�mi
spui două vorbe măcar, atât – două
vorbe... să te�aud...! are bojoc proas�
păt“. Care vor fi cele două vorbe
anume, nu contează – doar faptul

că cicisbeul va auzi vocea adoratei
sale. Cuvintele au un rol minor în
această relație. Relație căreia nu îi
prevedem nici un viitor, de vreme
ce ei nu pot să stea la o parolă dacă
el nu�i trimite slovă din timp.

Studentul străin care învață
româna va folosi cu mândrie for �
ma „o pereche de cuvinte“. Aș fi ab�
surd să spun că nu înțeleg la ce se
referă. Și poate asta îmi va aduce
aminte de câte ori am fost înțeles de
alții într�o limbă străină nu datorită
cuvintelor desperecheate pe care
le�am folosit, ci numai datorită feței
și gesturilor. E adevărat însă că dacă
studentul străin e la medicină, asta
ne dă ocazia să fa cem semn că până
aici, noi asta nu suntem dispuși să
tolerăm: cum să te opereze cineva
care nu vor bește perfect română?
Păi ăla e om?! Acceptăm totuși pâ �
nă la urmă ca studentul să poată fo�
losi calcuri ling vistice la examen, 
cu condiția să nu se opreas că mai 

târziu în mijlocul operației ca să
spună două vorbe despre extincție.

E esențial ca din când în când
să fim hipercorecți. Prea ne ferim
de hipercorectitudine: „este greșit
să spunem «două vorbe». Când îi
aud, înnebunesc! Corect este «do �
uă voroave». Dacă e slav, e slav. Eu
nu am nimic cu latina. Am prie�
teni latini. Dar originea cuvinte�
lor, domnilor. Se pierde mult. Ne
ia totul.“

Și apoi agresiv: în ședința co�
mitetului de bloc, după ce a vorbit
vecinul de jos, cu pretențiile lui jos�
nice: „îmi dați și mie voie să spun
două vorbe?! da? pentru că până
acum dvs... și atunci dvs...“. E un cod
morse, un două vorbe, doi dvs.

În fine, există și o între bu in �
țare onctuos�amenințătoare, de �
spre care aflu de la un amic, cu� 
noscut om de litere și de vorbe.
Primește frecvent mesaje de la
ziare, platforme culturale etc. în
care îi sar în ochi de la bun înce�
put aceste cuvinte fatidice: „tri �
miteți�ne așadar două vorbe de� 
spre [subi ectul zilei]... parvină...
închiderea ediției... mâine“. Noi,
mă grăbesc să precizez, nu�i ce �
rem niciodată colaborări cu date
limite atât de drastice, pentru că
înțelegem că are nevoie de timp
să rescrie de trei ori cele două
vorbe.

Trebuie neapărat adăugat,
îna inte de a încheia, că în redacție
nici nu se permite, de altfel, folo�
sirea acestei sintagme. În locul ei
se spune, cu sânge rece, „treispre�
zece caractere cu spații“. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Întâmplări cu cuvinte

Man Ray (Emmanuel Radnitzky), Gift



Cazul George Floyd a provocat
lunile trecute revolte și demon �
strații care la un moment dat pă�
reau nu doar să schimbe lumea,
ci chiar să declanșeze o revo lu �
ție, o nouă revoluție americană –
o revoluție a dezmoșteniților
sorții, a victimelor rasismului 
și sărăciei. 

O revoluție cum n�a mai fost de�
mult și care, la o adică, se putea
răspândi în toată lumea. De ce nu,
de vreme ce America, adică Sta�
tele Unite, reprezintă de multă
vreme modelul urmat și copiat la
nivel planetar? Așadar, cum zic
unii, am putea să ne așteptăm la o
revoluție a noilor dezmoșteniți
împotriva lumii rapace a celor
bogați și puternici, care îi oprimă
rasial, social sau oricum pe cei să�
raci și slabi.

Totuși nu știu. Semnele și
semnalele, atâtea câte sunt, par
contradictorii. Și nu mă gândesc

aici la excese de zel și avânt refor�
mator precum cele care au dus la
dărâmarea statuii lui Cervantes,
fost sclav și veșnic scriitor, ca sim�
bol al rasismului și sclavagismu�
lui. În schimb, mintea mă duce la
o primă și, aparent, salutară re �
acție a celor de la HBO Max, care
la începutul lunii iunie au retras
de la difuzare filmul Pe aripile
vântului, din pricina viziunii sale
deformate asupra relațiilor ras�
iale din Sudul american în anii
Războiului de Secesiune. Reacțiile

pro și contra de după anunțul
făcut de marea companie de dis �
tribuție WarnerMedia au ținut
atenția publicului trează, iar preci�
zarea HBO Max că nu e vorba de
cenzură, ci de o retragere tempo�
rară, pentru o necesară contextua�
lizare istorică, au stârnit alte dis�   
cuții. Și, într�adevăr, după do uă
săptămâni filmul a fost readus în
rețeaua de streaming, cu un dis�
curs introductiv lămuritor de spre
statutul negrilor în epocă, despre
viziunea edulcorată a peliculei și
așa mai departe. Un fel de disclai�
mer for dummies, avertisment pen �
tru tonți, fiindcă nu cred că sunt
prea mulți americani care să nu
aibă habar despre acea epocă istorică
și realitățile ei. (Și, într�o paranteză ci�
nică, bănuiesc că dacă luați la întâm�
plare câteva mii de oameni – care să
nu fie activiști ideologici – și îi
întrebați despre subiectul și proble�
mele istorice și sociale din Pe aripile
vântului, i�ați putea număra pe 

degetele de la o mână pe cei care
vor pomeni de rasism și sclavie.)

Altfel, n�aș putea spune că
ceea ce au făcut responsabilii de
la HBO Max e greșit. Dimpotrivă.
Au sesizat o problemă sensibilă,
care devenise brusc acută, și s�au
gândit să se implice și ei în corec�
tarea greșelilor trecutului și în
trezirea conștiinței democratice.
N�au retras cu totul de la difuzare
filmul: va fi prezentând el o ima �
gine eronată, edulcorată și albo�
centristă asupra relațiilor inter�
rasiale din Sudul american, dar e
totuși unul dintre cele mai popu�
lare filme din lume. În plus, gân �
diți�vă la vâlva creată de decizia
lor, de tăvălugul de știri și discuții
din întreaga lume, în presă și de
pe rețelele sociale, care le�a rosto�
golit numele și declarațiile. Și
acum imaginați�vă cam câți oa� 
meni se vor fi repezit să vadă, să re�
vadă sau să răs�revadă Pe aripile
vântului, acum cu disclaimer, în

momentul în care a fost pus iarăși
în circulație. Mai ales că acum au
ocazia să afle încă o dată că sclavia
a fost un lucru rău (este încă, dar
asta e altă poveste, mai diversă
rasial), ceea ce aruncă nu știu ce
altă lumină asupra po veștii de
dragoste dintre Rhett Butler și
Scarlett O’Hara.

Dar să nu fiu răutăcios. Adevă�
rul e că HBO Max și�a adus, atât cât
a putut, contribuția la conști en �
tizarea unor racile ale societății de
odinioară, ce se răsfrâng asupra
Americii contemporane. Marea
com panie media a participat, atât
cât a putut, la noua revoluție a
celor nedreptățiți și dezmoșteniți
de soartă. Iar gestul ei ar putea să
poarte mai multe nume: conștiință
civică, corporatism cu față umană,
sensibilitate la adresa categoriilor
defavorizate, înrolare în rândurile
noii revoluții sociale. Sau, iarăși
cinic, dar destul de probabil, stra�
tegie de marketing.

Asta ar fi una dintre proble�
mele noii revoluții în chinurile fa�
cerii din lumea contemporană. E
un subiect care merită comentat
și pe mai departe. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Revoluția se mai amână (I)

Sondajele de opinie arată un
avantaj liniștitor pentru PNL în
fața PSD. Cam zece puncte. Adică
33 în dreptul PNL, iar 23 pentru
PSD. Sunt datele ultimului sondaj
IMAS realizat pentru Europa FM. 

A treia forță, USR�PLUS adică, are
17,2 la sută. Senzația multora este
că PNL și�a cam atins vârful după
victoria președintelui Klaus Io�
hannis și că a început deja cobo�
rârea. Unde mai pui că aproape
un an de guvernare erodează. Lu �
mea începe să se sature de ace �
leași figuri prin ministere. Plus
pandemia. Plus unele scandaluri
cu numiri neinspirate sau con�
tracte date pe sub mână. Începi să
cobori, logica politică nu poate
funcționa altfel. 

Partea interesantă e că nu
crește PSD, așa cum se întâmplă
de regulă cu un partid plasat în
opoziție. În ochii multora, PSD
încă n�a plătit până la capăt. E
doar o amânare a decontului, pen �
tru că alegerile parlamentare sunt
cele care închid bucla. Iar PSD n�a
primit pedeapsa meritată pentru
cei trei ani de guvernare Dragnea,
în care principala preocupare a

fost subordonarea totală a Justi �
ției. Dacă însă PSD reușește să
amâne parlamentarele pentru
pri măvara viitoare, posibil ca elec�
toratul să mai uite din năzbâtiile
epocii Dragnea. Și e într�adevăr
plauzibil ca alegerile legislative să
nu aibă loc pe 6 decembrie. Un
motiv ar fi evoluția pandemiei, iar
un al doilea faptul că PSD deține
controlul în Parlament, alături de
Pro România și ALDE, formațiuni
care la rândul lor nu sunt prea
dornice să ajungă la întâlnirea cu
electoratul.

Dar ce se întâmplă cu Alianța
USR�PLUS? Pardon, cu noul par�
tid USR�PLUS. Weekendul trecut
a avut congresul de fuziune al
celor două partide. Mutarea tre�
buia să aibă loc de ceva timp, însă
pandemia, dar probabil și ceva
mofturi interne, a tot amânat mo�
mentul. Congresul n�a beneficiat

de cine știe ce mediatizare. E ade�
vărat că nici n�ai ce transmite în
direct la TV. Congresul a fost unul
online, iar pentru românul de
acasă un asemenea eveniment par �
că nici n�a avut loc. Cum să dai la
televizor un discurs ținut în panta�
loni scurți din bucătărie? Dacă nu
e sală mare cu măcar două�trei mii
de oameni n�are farmec. Ăsta nu
seamănă a congres, așa gândesc
alegătorii. 

Și totuși, cu sau fără mediati�
zare, congresul s�a ținut, iar cele
două partide au fuzionat. N�a ră �
mas nimic memo rabil în urmă,
pentru că, așa cum spuneam, n�am
văzut sală care să vibreze, cum n�am
avut nici zumzăială și declara ții pe
holuri.

Pentru USR�PLUS urmează
însă cel mai delicat moment. Vin
alegerile locale. Acolo se măsoară
forța unui partid, adică în teritoriu.

Primarii formează osatura unei
formațiuni, ei îți aduc voturi la ce�
lelalte alegeri, nu merge la infinit
cu puncte câștigate la centru sau
pe Facebook.

Din ce vedem, USR�PLUS are
o problemă. Mare de tot. Au fost
patru ani în care partidul se putea
organiza, își putea căuta can di �
dați. Putea găsi deja 3.200 de oa�
meni pentru toate primăriile din
țară. Sau măcar 2.500. Nu știm
exact câți candidați are USR�PLUS,
dar semnalele din țară nu arată
prea bine. Sunt județe în care
USR�PLUS abia acoperă jumătate
dintre localități. O fi bine, o fi rău?
Vom afla pe 27 septembrie seara. 

Cum spuneam, USR�PLUS e
cotat în sondaje la 17,2 la sută. La
fel se întâmpla și înaintea europe�
nelor, când sondajele plasau ali �
anța mai jos decât scorul real de la
urne. Dar atunci se simțea euforia,
exista emoție. Mai avem acum fre�
nezia din urmă cu un an și câteva

luni? Nici vorbă. Nici nu ai cum să
mai stârnești emoție câtă vreme
fiecare localitate are problemele
sale. Una e la Bucu rești, altceva e
la Pașcani sau la Dorohoi. În timp
ce la București USR�PLUS merge
bloc, ba mai mult, are candidat
unic cu PNL, prin țară relațiile cu
liberalii nu�s dintre cele mai
bune. Există deja destule antipatii
locale, iar transferul unor pese diști
în tabăra PNL a tensionat și mai
tare lucrurile. 

Dar USR�PLUS nici n�ar tre�
bui să se uite prea mult în curtea
altora. Noul partid ar trebui să se
întrebe de ce n�a reușit să propu �
nă candidați în toate locali tățile.
Ai 17 la sută în sondaje, chiar nu
existau doritori? Vom vedea dacă
strategia USR�PLUS funcționează. 

Posibil ca rezultatul să fie
unul minunat, adică spre 20 la
sută sau chiar peste, dar la fel de
posibil este ca USR�PLUS să scoa �
tă mult sub cele 17 puncte din
sondaje. La europene alianța s�a
bătut de la egal la egal cu PNL și
PSD. Dar botezul politic îl repre�
zintă localele. Un scor slab nu va
fi de bun augur pentru proaspă�
tul partid. 

În politică nu poți miza doar
pe emoții și conjuncturi. 27 sep�
tembrie devine așadar o bornă te�
ribil de importantă pentru viito� 
rul USR�PLUS. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Botezul USR-PLUS

În politică nu poţi miza doar pe emoţii
și conjuncturi. 27 septembrie devine
așadar o bornă teribil de importantă
pentru viitorul USR-PLUS.





Aflu de la prietena mea, criticul
teatral Irina Wolf, că Burgtheater
din Viena a pus în vânzare biletele
la spectacolele programate în lu na
septembrie. Se deschide stagiunea
2020-2021, cu repre zen taţii în inte-
rior. În editorialul de pe pagina web
se menţionează „noua normali-
tate“, aceasta impusă de pan-
demie, cu mască, dis tanţă între oa-
meni și mare atenţie la igiena
mâinilor. Printre titluri, Viaţa e vis
de Pedro Calderón de la Barca,
Antigona. Un recviem de Thomas
Köck pornind de la Sofocle, Mân-
drie și prejudecată* (*sau ceva) de
Isobel McArthur după Jane Austen.
Programul online, care a curs toată
vara, continuă până atunci.

„The Stage“ anunța săptămâ na
trecută decizia autorităților brita�
nice de a îngădui redeschiderea in�
cintelor teatrale, cu nor me stricte
de distanță între cei din public.
De pe 15 august, după o amânare
a termenului inițial, ca re fusese
31 iulie, într�un calendar etapizat
al relaxărilor gândit de autorități
și medici în termenii „dacă cifra
îmbolnăvirilor scade la… atunci e

în siguranță să redeschidem“. Cal�
culele teatrelor din West End, dis�
trictul teatral londonez care
concentrează cele mai celebre
așezăminte scenice private, dar
nu numai ale lor, ara tă că limita�
rea numărului de plătitori de bi�
lete nu va permite aco perirea
cheltuielilor, așa că foarte proba�
bil nu toată lumea va reîncepe ac�
tivitatea. Să mai amâne până când
pandemia va coborî la cote ce vor
minimiza riscurile de contami�
nare, chiar dacă publicul va fi mai
numeros. 

Interesant în politica brita�
nică de revenire la viața socială e
că puburile, localurile publice în
general și cinematografele au
avut întâietate și că urmează și ca�
zinourile. Foarte probabil, în de�
cizie au contat, după aspectele
sanitare, care acum dețin supre �
mația peste tot în lume, cele eco�
nomice. Julien Bird, directorul
executiv al Society of London
Theater a subliniat într�o luare
publică de poziție că „teatrul vrea
să�și reia locul alături restau�
rante, galerii, muzee și cinemato�
grafe în a fi un contribuitor major
la refacerea economico�socială a
țării și, în egală măsură, la delec�
tarea publicului și sprijinirea co �
munității locale“.

Am dat cele două exemple
spre a reaminti prin ele care este
viziunea europeană asupra artei
scenice și a contribuției ei în so �
cietăți așezate, afectate și ele, ca
noi toți, de valul maladiv pricinuit
de SarsCov2. În țara noastră,

situația medicală nu e deloc pe
roze în acest moment al anului, iar
ignorarea de către o parte a con �
cetățenilor a regulilor elementare
de stopare a contaminării a dus
constant la creșterea nu mărului de
infectări. Și la în ghe țarea relaxări�
lor la care priveau cu speranță in �
stituțiile de spectacole. 

OAMENII AU OBOSIT 
PREA DEVREME

Mult�așteptata vacanță, nevoia,
perfect îndreptățită, de a evada
din recluziunea stării de urgență,
de a schimba, la propriu, peisajul
și de a reîncărca bateriile pentru
anul pandemic care urmează, cum
estimează specialiștii, au plimbat
populația dintr�o parte în alta și,
odată cu ea, și virusul. Modelările
statistice nu sunt optimiste, oa�
menii au obosit prea devreme, nu
mai au răbdare și, dorindu�și ru�
tinele de dinainte, uită sau refuză
să poarte corect masca, să stea la
doi metri de ceilalți, să se spele pe
mâini mai des decât altădată ori
să folosească dezinfectant. Numă�
rul de îmbolnăviri crește, per�
spectiva de a ne relua viața cul� 
turală live de interior pare că se
tot îndepărtează. Artiștii români
joacă în aer liber, în locuri ce�au
putut fi cât de cât amenajate în
acest scop, spectacole pe care le�au
putut adapta, sau fac streaming
cu pay per view. 

Nimeni, dar absolut nimeni,
nu vorbește despre ce se va întâm�
pla cu instituțiile de spectacole

din toamnă. Până pe la jumătatea
lui octombrie, daca vremea va fi
prietenoasă cu artiștii, vor mai fi
reprezentații outdoors. Apoi? On�
line�ul pare să�și fi epuizat din
atractivitate în cele câteva luni de
consemn la domiciliu și rămâne,
oricum, o opțiune alternativă la
ceva despre care autoritățile nu
vorbesc deloc. 

Nu pot să nu remarc evidența
că, deși se plasează pe același loc
de risc epidemiologic cu teatrul,
slujbele religioase și jocurile de
noroc au beneficiat de prioritate
în fața activităților scenice live. 

PREGĂTIREA UNOR SCENARII

Nu putem anticipa evoluția pan�
demiei în România, ea depinde
esențial de comportamentul nos�
tru preventiv, dar e necesar să se
discute despre opțiunile pe care
aceste instituții și artiștii le�ar
putea avea în noua stagiune. Suc�
cesive rectificări bugetare nega�
tive au golit conturile destinate
programelor culturale, venituri

proprii nu s�au făcut decât limi�
tat, așa încât cei din domeniu ar
trebui să fie la curent cu posibi�
lele variante. Pentru a pregăti
reîntâlnirea cu publicul și a ima �
gina strategii de supraviețuire es�
tetică și financiară. 

Înțeleaptă ar fi pregătirea
unor scenarii care să vizeze o gra�
dualitate a ocupării sălilor, în așa
fel încât să nu pună în pericol să�
nătatea. Echipe de epidemiologi,
oameni de teatru, reprezentanți
ai autorităților ar trebui să lu�
creze la simulări. S�ar putea în�
cepe cu un procent de, nu știu, 30
la sută, pentru a vedea efectele,
după care să se redimensioneze
în sus sau în jos accesul publicu�
lui/ repre zentație.

Deocamdată, orașele sunt îm�
pânzite de promisiuni electorale
din care se scurge lapte și miere,
oamenii savurează ultimele zile
de concediu, pe actori îi paște de�
profesionalizarea după mai bine
de jumătate de an de inactivitate,
iar spectatorii se îndepărtează de
ușile teatrelor. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când revine teatrul
românesc în săli?

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU PSIHOLOGUL AURORA LIICEANU

„Pandemia este o lecție
pentru toți oamenii“

ALINA VÎLCAN

De�a lungul timpului, Aurora Lii�
ceanu, specialist în psihologie și
cercetător senior la Institutul de Fi�
losofie și Psihologie „Constantin
Rădulescu�Motru“ din cadrul Aca�
demiei Române, a scris pentru pu�
blicul larg despre Vera și Vladimir
Nabokov (Tânăra cu părul alb. Mis�
terul Nabokov, Polirom, 2019), de �
spre Coco Chanel, Elisaveta Bagrea�
na, Cecilia Cutescu�Storck și Lee
Miller (Patru femei, patru povești,
Polirom, 2010, 2011) sau despre
Hadley Hemingway si Zelda Fitzge�
rald (Supuse sau rebele. Două ver�
siuni ale feminității, Polirom, 2013,
2019), abordați din perspectivă psi�
hologică. „Mi�aș dori ca oamenii să
aibă o mai mare cultură psiholo�
gică, nu să fie savanți, dar să aibă
sensibilitate și înțelegere a compli�
catelor psihisme umane“, spu ne în
rândurile care urmează. În cele mai
noi dintre cărțile sale, Sindromul
Greta Garbo. Despre celebritate și
anonimat și Fără. Despre iubire,
suferință și pierdere, îi întâlnim pe
Greta Garbo și Jack Spintecătorul,
respectiv pe Julian Barnes, Joan Di�
dion și Joyce Carol Oates. Iată de �
spre ce este vorba și ce putem învăța
astfel! Bineînțeles, fără a ignora con�
textul special în care trăim azi.

În cea mai nouă dintre cărțile
dumneavoastră, Sindromul Gre-
ta Garbo. Despre celebritate și
anonimat (Editura Polirom,
2020), vă opriți asupra felului
atipic în care Garbo a ales să se
raporteze la celebritate, în-
cheindu-și cariera la 36 de ani 

și manifestând o adevărată 
obsesie pentru discreție. Ce pu-
tem învăța astăzi, în mileniul al

III-lea, de la Greta Garbo?

Când am scris textul cărții nu în�
cepuse nebunia cu pandemia și mi
se părea că ceea ce am scris eu era
ceva demodat. Când cei din știin �
țele sociale scriau despre cultul
recunoașterii sociale, despre obse�
sia de a fi celebru și evitarea anoni�
matului, părea că Greta Gar bo era
ceva istoric. Am vrut totuși să subli�
niez că ea ținea mor țiș să existe o
barieră, o gra niță între viața privată
și spațiul public. Ea și�a dorit dis �
creție, și�a dorit să fie lăsată în pace
și nu urmărită tot timpul. Or pre�
zentul era cu totul altfel. Oamenii
își doreau să fie eroi, să iasă din
anonimat, să fie admirați, invidiați
chiar și mereu să întrețină prezen �
ța lor în atenția publicului larg, să
se expună sistematic atenției ochiu�
lui public. Și a venit pandemia, izo�
larea, spațiul public era interzis sau
restricționat sever. Acest lucru a în�
grozit două categorii de oameni:cei
din showbiz și cei din fotbal. Fără
public ei dispăreau din atenția oa�
menilor și, chiar foarte important,
aveau mari pier deri financiare.
Orice pre zen ță online este altceva
decât aplauzele oamenilor. De la
Greta Garbo în vățăm să ne întoar�
cem la dis creție, viață privată, inti�
mitate. Dar oare mai putem?

Unul dintre aspectele abordate
în acest volum se referă la mo-
dul în care tehnologia modernă
și internetul facilitează ieșirea
din anonimat. Care considerați
că sunt principalele capcane ale
expunerii online, din punct de

vedere psihologic?

Două noi volume semnate de Aurora Liiceanu ne-au
atras atenția în acest an: Sindromul Greta Garbo. Despre
celebritate și anonimat și Fără. Despre iubire, suferință
și pierdere. Ceea ce inițial se dorea a fi o discuție 

despre supremația imaginii și despre capacitatea de 
a rezista în fața singurătății s-a transformat, însă, 
într-o conversație centrată pe felul în care pandemia 
ne influențează viețile. 
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Cred că oamenii au uitat să fie și
singuri, că uită că solitudinea este
ceva voluntar și că singurătatea
nu este solitudine. Am văzut că
notorietatea a înlocuit merito �
crația, vizibilitatea socială era
ceva după care alergau toți oame�
nii și pandemia i�a făcut să vadă
că tiparele promovate de social
media nu mai funcționează. Oare
se mai vând rujurile când porți
mască, oare mai porți cercei lungi
când ei se încurcă în bretelele
măștii, la ce�ți mai trebuie haine,
toalete? Ce este ciudat este că se
reiau emisiuni vechi, imagini vechi,
unde nu există măști și dis tanțe fi�
zice și mulți oameni din industria
filmului și a spectacolului se în�
treabă care va fi codul cultural al
noii intimități. Cum vom trăi viața
relațională schimbând proximita�
tea și apelând la distanță? Ceea ce
era distal a înlocuit proximitatea
din viața relațională. Toate fotogra�
fiile din reviste tabloide astăzi sunt
pline de trecut, de ce era înainte de
pandemie. Apar imagini despre
per soane publice de mulți ani în
urmă, ceea ce ridică o problemă. În
trecut nu umblam mascați.

Trăim într-o lume în care
supremația imaginii, întreținută
de media și de publicitate, dar 
și de omul obișnuit, foarte ade-
sea, pe rețelele de socializare,
nu mai poate fi contestată. 
Cum putem rămâne noi înșine,
în ciuda tuturor tiparelor pro-
movate acerb?

Asta este o problemă interesantă.
S�a spus că expunerea exagerată
castrează imaginarul, că a arăta
este altceva decât a sugera. Că a
sugera mobilizează fantasmele și
imaginarul. Poate că acest lucru
se va schimba și va apărea miste�
rul, acel imaginar pe care exhi �
biționismul l�a distrus. Nuditatea
este o problemă culturală, dar 
și socială. Dacă la musulmani
înveș mântarea femeii, burka, este
asociată cu interdicția de a stârni
poftele masculine, în Occident 

dezgolirea a devenit o modă, astfel
încât expunerea nudității a fost
considerată și o provocare a femei�
lor. Se poartă șnururi, tanga, șor �
turi cât mai aproape de a fi chiloți,
iar nuditatea devine pentru multe
femei tinere asociată cu moderni�
tatea, nu este ceva legat de modă,
ci ceva care denotă o atitudine, o
alegere. Diferența culturală între
hainele femeilor mu sulmane și ex�
punerea corpului ca o femeie
aproape goală pușcă face o mare
diferență între culturi.

Tot în acest an, ați publicat 
volumul Fără. Despre iubire,
suferință și pierdere (Editura
Polirom). Pornind de la atitudi-
nea scriitorilor Julian Barnes,
Joan Didion și Joyce Carol Oa-
tes, dar și a personajului mar-
quezian Fermina Daza în fața
pierderii partenerilor de viață,
scrieți despre cum reacționăm
în fața morții celor pe care îi iu-
bim și despre cum „trebuie să
învățăm să dansăm șchiopi“. 
Ce v-a impresionat cel mai mult,
din această perspectivă, în cazul
scriitorilor la care v-ați oprit?

M�a impresionat felul în care scrii �
torii au descris stările su fletești le�
gate de pierderea cuiva foarte
iu bit, foarte apropiat. Cu multe de�
talii, cu multe trăiri concrete, într�un
limbaj pe înțelesul tuturor și în
care se regăsesc oamenii, pentru că
psihismele seamănă foarte mult.
Curajul de a se destăinui a fost un
curaj al scriiturii intime.

Acest volum este, bineînțeles, și
despre singurătate – un subiect
despre care vorbim tot mai des
în zilele noastre, cu atât mai
mult acum, când izolarea a de-
venit un stil de viață. De ce pe
unii oameni singurătatea îi spe-
rie mai puțin decât pe alții? Cu
ce ar trebui să fie înzestrat omul
modern pentru a rezista cât mai
bine în fața singurătății?

Oamenii seamănă foarte mult, dar
se și deosebesc foarte mult. Struc�
tura lor psihologică contează foar �
te mult și bineînțeles educa ția,
cultura, valorile. Se vorbește mult
despre reziliență, despre forța psi�
hologică a unui individ de a face
față adversităților vieții, pentru că
viața nu este un entertainment,
nici o distracție așa cum vedem la
televizor, este plină de probleme,
suferințe, pierderi și dureri. De �
sigur, și de bucurii. Via ța nu este o
vacanță nesfârșită. Poate că dacă
aceste lucruri li s�ar spune copii�
lor, tinerilor, i�ar face să vadă viața
cu părțile ei minunate, dar și cu
părțile întunecate. În fond, când ne

naștem nimeni nu ne promite o
viață fericită. Există destine frânte,
vieți nenorocite, boli duse cu mai
mult sau mai puțin curaj. Am văzut
recent un interviu cu actrița brita�
nică Helen Mirren care spune că ai
de ales între a muri tânăr sau a îm�
bătrâni. Între aceste două ipostaze
nu există interval. E ceva sim plu
spus, dar nu departe de adevăr.

Pandemia ne confruntă cu
izolarea, singurătatea, renunțarea
la gregarismul caracteristic po pu �
lațiilor balcanice, mai ales. Iris
Murdoch scria într�una dintre
cărțile ei că lumea se îndreaptă
către o atomizare, în care vor exis �
ta populații de subidentități, de
oameni la fel și o mică, mică mino�
ritate de gânditori. Pandemia este
o lecție pentru toți oamenii. Ne
confruntăm cu cele mai reale ca�
racteristici ale vieții:efemeritatea,
impredictibilul și permanen ta
schimbare. Acestea au devenit va�
lori ale prezentului. Oamenii tre�
buie să le perceapă cu luciditate,
cu rațiune, necopleșiți de emoții.
Este vorba de noi atitudini și de un
nou stil de viață și de relaționare. 

Pentru prima dată, în timpul
vieții noastre, ne confruntăm cu
o adevărată pandemie. Cum ne
poate afecta un astfel de eveni-
ment din punct de vedere psi-
hologic?

Se vorbește din ce în ce mai mult
despre pandemie și sănătate men �
tală. S�a dat o mare impor tanță
efectelor pandemiei, a virusului
asupra corpului, dar se constată
că efectele psihologice au o mare
gravitate. Oamenii vor să trăiască
așa cum erau obișnuiți, schimba�
rea provocată de frică, de izolare,
de socializarea redusă face să
apară stări psihologice care ame �
nință echilibrul oamenilor. Sunt
oameni care suportă mai ușor izo�
larea, cei introverți, având profe�
siuni în care munca individuală
este importantă și interacțiunea
poate fi mai controlată, mai re�
dusă, dar fără mari schimbări de
stil de muncă. Dar există oameni
extroverți, dornici de socializare,
înclinați către gregarism și evita�
rea singurătății care suferă mult
în prezent. Ei resimt frustrarea de

a avea o viață de relație precară,
fără proximitate, fără apropieri fi�
zice și intimitate cu care erau
obișnuiți. Cum scria Matei Viș niec,
codul cultural al intimității s�a
schimbat și nimeni nu prea știe să
definească ceea ce este new nor�
mal. Cum vor fi scenele de intimi�
tate în filme? Se vor mai săruta
oamenii? Se vor atinge, mângâia?
Ne vom saluta cu coatele? Cum va
fi exprimată tandrețea și reciproci�
tatea ei, doar verbal? Toate aces te
probleme sunt suspendate în con�
fuzie și ignoranță. La Hollywood
era o mare specialistă a exprimării
intimității, a ritmului în care se ma�
nifestă inti mitatea, va fi ea acum
șomeră? Se va digitaliza intimitatea
prin crearea unor situații virtuale,
când viața nu este complet vir �
tualiza tă? Se fac scenarii, sunt mul �
te tăceri și confuzii. Un jurnalist
ro mân a scris despre moartea apla �
uzelor de care actorii aveau atât de
mare nevoie. Viața nu se poate
muta în online complet. 

În Fără. Despre iubire, suferință
și pierdere, scrieți: „Aș fi putut
să fac o analiză folosind docu-
mentarea riguroasă a cercetării
în domeniul pierderii și traumei.
Dar am preferat să apelez la lite-
ratură, fără a neglija cercetarea
de specialitate, deci domeniul
academic“. Subliniați, de aseme-
nea, cum anumiți savanți „au
pledat pentru combinarea 
acestor două forme de cunoaș -
tere, deși cercetătorii nu prea
citesc literatură și nici scriitorii

psihologie“. Se pot împăca în
viitorul apropiat aceste două
domenii care au atât de mult în
comun? 

Am scris despre scriitori care aveau
un mare talent psihologic și care
exprimau verbal stările psiholo�
gice. Freud spunea că psihanaliza
este literatură, artă și talent de po�
vestitor. Sunt mari psihologi, psi�
hiatri care au avut talent la scris,
care au depășit nivelul arid al aca�
demismului. Îi amintesc pe Oliver
Sacks, pe Luria și pe Irvin Yalom.

Cum profitați dumneavoastră
de această perioadă pentru 
propriile proiecte? Pe când o
nouă carte semnată de Aurora
Liiceanu?

Am terminat o nouă carte, am dat�o
la citit, nu este nici o grabă, este
despre destine mărunte, istorii
mici, așa cum sunt toate istoriile
oamenilor, care trăiesc viața pe
fondul istoriei mari.

Cum ați descrie, pe scurt, 
cititorul pe care îl aveți în minte
atunci când scrieți? Și ce ați vrea
ca acesta să nu uite?

Despre cititor s�a scris mult. Cred
că cititorul este chiar autorul, el se
citește pe sine. Scrii ca să te exprimi
pe tine și pentru mine cel mai im�
portant lucru este să transpun în
vorbe simple ceea ce aflăm din psi�
hologie. Mi�aș dori ca oamenii să
aibă o mai mare cultură psiholo�
gică, nu să fie savanți, dar să aibă
sensibilitate și înțelegere a compli�
catelor psihisme umane. SDC

Ne confruntăm cu cele mai reale caracteristici ale vieţii: efe-
meritatea, impredictibilul și permanenta schimbare. Acestea au
devenit valori ale prezentului. Oamenii trebuie să le perceapă
cu luciditate, cu raţiune, necopleșiţi de emoţii. Este vorba de
noi atitudini și de un nou stil de viaţă și de relaţionare.

Un jurnalist ro -
mân a scris despre
moartea aplauze-
lor de care actorii
aveau atât de mare
nevoie. Viaţa nu se
poate muta în on-
line complet.



10
ANUL XVI NR. 698

22 – 28 AUGUST 2020carte
www.suplimentuldecultura.ro

Hipodrom – proză autobiografică
și poezie nesupusă

DANA PÎRVAN

Propunându�și să scrie o carte
despre Sibiu, mai exact despre
Hermannstadt, orașul în care,
deși bucureșteancă, și�a trăit cele
mai importante etape ale vieții,
Nora Iuga și�a scris și cartea vieții,
romanul în care a strâns eveni�
mentele și stările ce i�au marcat
fiecare etapă a existenței: „poate
exagerez, poate inventez, dar ăsta
e Hermannstadtul meu, singurul
lucru pe care îl iau cu mine, fiind �
că el nu e un bagaj, el e boala mea
incurabilă pe care o s�o duc și din�
colo de moarte... n�are nici volum,
nici greutate, poate e dublura
mea nevăzută“.

Consecventă artei de a mixa
genurile, Nora Iuga ne oferă și în
Hipodrom încă o carte hibrid –
amestec de proză, poezie și me�
morialistică, de realitate și supra�
realitate, în care viața pare a
începe cu dorința de a avea un
căluț alb, văzut în vitrina unui
magazin pe când avea zece ani. Un
căluț dorit și neprimit, ispititorul
tuturor nopților sale frământate
și un suprapersonaj al romanului:
„singurul meu salvator care mă
făcea cu�adevărat să cred că sun�
tem eterni într�o lume promisă, 

fiindcă aici nu suntem lăsați să
fim măcar provizorii“.

Viața însăși va fi privită ca hi�
podrom, cele trei părți ale cărții –
„start“, „cursa“ și „potou“ sugerând
parcurgerea (în cerc închis) eta�
pelor unei vieți trăite și ca aler�
gare, ca întrecere cu sine însăși
mai ales, spectatorii din tribunele
arenei schimbându�se odată cu
trecerea timpului. Și nu doar ei, ci
și ritmul sau stilul. Al trăitului, al
scrisului, Nora Iuga jucându�și cu
naturalețe propriul rol.

GÂNDUL DEVINE UN
LAITMOTIV AL CĂRȚII

Prima parte a cărții reconfigu�
rează un topos al unei copilării tră �
ite intens, dramatic. Într�un Sibiu
evocat cu dragoste și nostalgie –
străduțe, mirosuri, ferestrele din
acoperișurile înalte, pereții dimi �
neților și ai nopților, scârțâi tul
porților, vitrine, poteci – prinde
contur viața unei fetițe de zece
ani, cu bucuriile ei, dar mai ales
cu suferințele provocate de perso�
nalitatea refulată, de relația proble�
matică cu mama, femeie frumoasă,
celebră, exigentă și autoritară, ale
cărei oscilații înfig în creierul fe �
tiței cumplita întrebare dacă este
sau nu iubită. 

Conflictul dintre așteptările
mamei și dorințele fetiței am�
prentează decisiv feminitatea în
formare acesteia – percepția fru �
museții, a corporalității, a seduc �
ției, a eleganței, a iubirii. Nevoia
de a limpezi relația cu mama o va
face să devină „scriitoare de scri�
sori“, dedublarea însoțind�o în�
treaga viață: „Când scriu scrisori,
vorbesc cu cineva, atunci sunt
mereu persoana întâi. Când vor�
besc cu mine, nu pot să fiu decât
persoana a doua. Așa s�a născut
Nora A. și Nora B. Dacă nu știți la
ce mă refer n�are nici o impor tan �
ță! Da’ cred că v�am spus. Parcă�s
un râu nărăvaș! Calul alb nu e 

niciodată nărăvaș, el e împăiat.
Dar tăcerea, abținerea sunt as�
cunzătoare, sunt minciună! Eu fac
me reu coturi. Azi îmi place cum
sunt, mâine vreau să fiu altfel.
Parcă s�au adunat mai multe pâ�
raie în mine. Noroc cu creierul
ăsta care�mi dă mereu alte gân�
duri la iveală, mai ales noaptea,
când nu pot să adorm, asta mă
chinuie, da’ mă face deșteaptă“.

Gândul devine un laitmotiv
al cărții, este tărâmul libertății in�
terioare absolute, dimensiunea
unei vieți secrete trăite încă de la
zece ani: „Îmi place să fac ce nu
am voie în gând“; „Asta a fost o pa�
ranteză. De fapt, totul pe lumea
asta e în paranteză. Nu știu să des�
part ce fac cu�adevărat de ce fac în
gând. Gândul e un fel de răcitor,
de asta și bunicii schimbau zilnic
blocurile de gheață, să nu li se al�
tereze pilaful sau ciulamaua, de�
geaba, că oricum amintirile lor
sunt expirate. La vară duc câțiva
saci la gunoi. Gata, m�am eliberat,
acum pot să mint mai departe“.

TINEREȚEA ȘI BĂTRÂNEȚEA
SUNT PRIVITE CU
FRANCHEȚE

Și întreaga proză cu substrat rea�
list�autobiografic va fi presărată
cu „gânduri“, în fond poezie scrisă
cu litere italice. Iar scrisorile poe�
tice ale Norei Iuga continuă și în
următoarele două părți ale roma�
nului, în care tinerețea și bătrâ �
nețea sunt privite cu franchețe în
toată voluptatea și ferocitatea lor.

Vocația lirică a autoarei ră�
mâne nedezmințită, ba chiar și
mai bine scoasă în evidență pe
fundalul prozei „construite“. Rela�
tările despre primul an în care
predă germană unor elevi ger�
mani din Sibiu, prima experiență
sexuală, prima casă, prima con �
sultație ginecologică, primul să �
rut al unui elev, mutarea disci �
plinară, voluptatea cărților lui

Cioran, plimbările îndrăgos tiți �
lor, bătrânețea gri, spondiloza, ce�
lebritatea și etichetele necruță �
toare ale celor din jur („Oamenii
s�au obișnuit cu ea. O salută toți. O
știu de la televizor. Dacă n�ar fi te�
levizorul și laptopul, ar striga după
ea «nebuna!» sau «cămila!» sau
«madam cuțit!». Chiar și�așa, tot
i�a trântit un puști o flegmă în obraz,
că poartă fustă înflorată și mărgele
roșii la gât. Parcă�i o conservă de
bulion expirată“) se amestecă cu
versuri din poeții preferați, cu vise,
cu imagini halucinatorii, într�un
bildungsroman traversat neconte�
nit de poezia pe care o poartă cu el
nelipsitul căluț alb:

„Singurul care mă vizita une �
ori noaptea era Jovis, calul meu
alb cu care vorbeam monosilabic
într�o limbă necunoscută îi sim �
țeam gândul inventat de mine
străpungându�mi trupul că el
chiar atunci foarte rar când vor�
bea nu spunea totdeauna era
doar un da�da fără obiect ca și
când între noi ar fi fost mereu un
martor nevăzut nu fiindcă era cal

și eu femeie ne interzicea comu�
nicarea o cenzură vigilentă conti�
nuă și atotcuprinzătoare cenzura
plană și cenzura în spațiu ca geo�
metria cenzura�lichen inoculată
pentru a�ți strangula orice posibi�
litate de manifestare a propriilor
iluzii sau poate că însuși calul alb
era Marele Inchizitor care�și pu �
nea călușul atunci când chemarea
lui atingea limita de sus sau pe
cea de jos Calul alb n�am de unde
să știu că nu vorbea de frică sau
vanitate ca Pygmalion când a
văzut că păpușa a învățat să vor�
bească în locul lui a dat cu ea de
pământ până a spart�o de tot ce�s
astea previziuni“.

Proză autobiografică și poezie
nesupusă, Hipodrom este o carte
densă, tandră și crudă în același
timp. Sensibilitatea și imaginația
Norei Iuga scot rădăcinile contin�
gentului din cușca văzutului și îl
transformă în literatură de o sen�
zualitate aparte. SDC

Nora Iuga, Hipodrom, colecţia 
„Fiction Ltd.“, Polirom, 2020

După cum declara Nora Iuga într-un interviu, romanul Hipodrom este
prima sa carte „construită“, prima pentru care nu au fost suficiente
dicteul suprarealist (încă de la debut, marcă incontestabilă a literaturii
sale), fluxul conștiinței și viziunile poetice. A fost nevoie de scriere și
rescriere, de riscul supunerii față de o logică a construcției. 
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Am zâmbit amar
recitind zilele acestea
un vechi și admirabil
eseu, cu titlu ironic
pentru mine, al unui
amic nemuzician
îndrăgostit de Enes -
cu, care mi-a rămas
mult timp întipărit în
memorie: De ce
Enescu este cel mai
împlinit dintre noi. 

Noi, românii, noi țara în care s�a
născut George Enescu, n�avem a
ne lăuda cu prea multe împliniri
în ordinea unei firești astăzi apo�
logii enesciene, ba din contră. La

139 de ani de la naștere, partitu�
rile lui George Enescu nu au fost
încă editate într�o ediție româ�
nească integrală – gândiți�vă că o
orchestră maghiară nu cântă Cas�
telul lui Barbă Albastră al lui Bar�
tók Béla, compozitor născut în
același an cu Enescu, de pe știme
copiate de mână, așa cum trebuie
să o facă o orchestră română care
cântă Oedip! Da, acum în 2020,
drepturile de autor ale operei lui
Enescu aparțin încă marilor edi�
turi franceze Enoch și Salabert! 

Și lista continuă, cu lipsa unei
monografii la zi – cea din 1961 co�
ordonată de Voicana�Firca�Zotto�
viceanu fiind de mult depășită
moral, cu absența unei arhive so�
nore complete a festivalului Enes �
cu și cu haosul din corespondența
enesciană publicată fragmentar și
fără referințe critice, pentru că 

arhivele compozitorului și apro �
piaților săi nu au fost niciodată
meticulos și integral inventariate. 

Dar cea mai rușinoasă reali�
tate rămâne cea a necunoașterii
muzicii sale, atât de puțin cântată
și cultivată în patria mamă, o mu�
zică cu o soartă atât de ingrată. Nu
știu când îl vom cânta și asculta pe
Enescu – când ați ascultat în ulti�
mii ani într�o sală de concerte ro�
mânească o simfonie sau o sonată
enesciană cântată de muzicieni ro�
mâni, în afara festivalului bianual
ce�i poartă numele? Nu știu când
opera enesciană, una într�adevăr
nu foarte accesibilă dincolo de
rapsodii, va avea parte de un trata�
ment mai bun în România. 

Știu însă că noi românii, mari
patrioți, îl iubim declamativ pe
Enescu, așa cum îl iubim și pe
Brâncuși, pe Eliade și pe alți „mari
români“, cu un tot din inimă amor
caragialesc, în care bătutul cu
pumnul în piept și oftatul patrio�
tic din rărunchi e la mare cinste
și, să recunoaștem, de efect, mai
ales în campaniile electorale. E
drept că anul acesta 19 august n�a
fost atât de bogat în serbările me�
diocre de prin case memoriale ce
stau să se dărâme, din motiv de
pandemie. Dar timpul nu e pier�
dut, vom scăpa de Covid�19 cu
ajutorul bunului Dumnezeu și o
să ne întoarcem la ale noastre,
suntem un popor iubitor de cul�
tură și parastase, de pișcoturi și
colivă, de arte, carte, citate și poze
cu mari răposați pe Facebook la
aniversară, din an în an. 

Geniul enescian n�are nevoie
de panegirice sau apologii. Mu�
zica lui, cea a unui écorché vif,
cum spunea chiar el despre desti�
nul de creator „jupuit de viu“, tre�
buie ascultată pentru a fi înțe �
leasă. Enescu, acest prinț al muzi�
cienilor, cel mai mare fenomen
muzical de la Mozart încoace, un
om generos, modest și muncitor,
a fost unul dintre cei mai mari din
istorie: compozitor, violonist, pe�
dagog și pianist. 

Cu toată indolența intelec�
tuală de azi, opera enesciană va
supraviețui, cu siguranță, și va fi
poate mai la îndemâna gene ra țiilor
ce vin, mai dispuse sper să o cu�
noască, pe lângă a învăța să asculte
și să�l asculte pe celălalt. Dincolo
de mainstream�ul imposturii și
kitschului, Enescu este astăzi unul
dintre creatorii „nu atât de iubiți pe
cât de respectați și nu atât de doriți
pe cât de respectați“ de cei care
calcă în sălile de concerte, cum ad�
mirabil definea starea de fapt ma�
rele dirijor Cristian Mandeal. 

Nu sunt multe împliniri de
bifat nici la acest 19 august, ziua
aniversării enesciene din anul
pandemic 2020. Concursul Enes �
cu se va organiza „reorganizat“
anul acesta, cu două faze în sep�
tembrie 2020 și mai 2021, vom
vedea rezultatele dincolo de con �
versația/ conferință de presă co�
mică de la inaugurare, cu provo�
cări, vedete, promotori și „jurna �
liști de cultură“. 

Pentru mine, în afara câtorva
discuri apărute simptomatic la

case „de�afară“, cele mai notabile
acte de iubire necondiționată pen �
tru Enescu la timpul prezent ră �
mân interpretările pianistelor
Raluca Știrbăț și Luiza Borac, a
violonistului Remus Azoiței, a vio�
loncelistului Andrei Ioniță, toți
muzicieni care trăiesc departe de
țară. Ar mai fi Enescu – caiete de
repetiții, superba biografie ro �
man țată scrisă de Dan Coman în
ciclul de la Polirom (pe care sper
să o citească cât mai mulți tineri!)
și, în special, îndeplinirea visului
câtorva frumoși nebuni de a ve �
dea salvată și restaurată Casa
Enescu de la Mihăileni, inaugu�
rată chiar pe 19 august cu un
ciclu de explorări și exerciții cul�
tural�muzicale, un proiect utopic
devenit realitate și despre care
voi reveni aici în paginile SdC. 

Până atunci, la final, o întâm�
plare pe care am mai citat�o și o
voi mai cita de câte ori voi avea
ocazia, o întâmplare trăită de
Geor ge Enescu, om de umor fin și
contaminant, iubitor de calambu�
ruri și glume geniale, povestită
într�un interviu apărut în ziarul
„Flacăra“ în septembrie 1912. 

„Eram la Brăila. Lume mai
puțină ca în alte părți. Întreb pe
casier care să fie pricina. El îmi
răspunde:

— Ați nemerit timp rău, dom �
nu’ Enescu! 

— De ce? îl întreb eu. 
— Fiindcă se află în oraș și un

circ care are niște maimuțe. Și toată
lumea se duce să vadă  caraghios �
lâcurile maimuțelor.“ SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ

Geniul în țara
circului. Enescu 139

Raluca Știrbăţ la pianul care i-a aparţinut lui Mircea Vulcănescu donat Casei Enescu de la Mihăileni, 19 august 2020
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„Suplimentul de cultură“ publică 
în avanpremieră un fragment din
romanul Copiii lui Marcel de Ema
Stere, care va apărea în curând 
la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Să ne întoarcem puțin la premisa
întregii povești: voiam să cultivăm
pământul și să extragem roade bo�
gate. Eu, cel puțin, asta voiam.
Matei și Francisc mi se alăturaseră
fiindcă li se părea o idee bună. 

În loc să ne luăm dracului
grăunțele și să le înfigem pe deal,
ne�am gândit că ne asigurăm mână
de lucru gratis și facem și dreptate
divină dacă îi strângem pe copiii lui
Marcel Serebreakov – care, bănu�
iam noi, or fi vreo 4 sau 5 sau 8, cel
mult. Am postat pe net anunțurile
alea complet deplasate. Ne�am tre�
zit cu o tonă de scrisori de răspuns,
din care la o primă selecție au
rămas 684 de marceloți, ceea ce,
dacă adunam familiile, presupu�
nea venirea la Sânceni a 1.005
adulți și 312 copii. Am închis
adresa de mail „copiii lui Marcel“,

conturile de Facebook, ne�am arun�
cat cartelele de telefon și am tras
linie:20 de persoane cel mult, inclu�
zând și copiii. Familiștii sunt mai
motivați, mai harnici, nu? Am făcut
și am refăcut lista mar celoților, eli�
minând ciudații, instabilii, agra �
mații. În fond, nimeni nu adusese
vreo dovadă clară că e copilul lui
Marcel, iar „dreptul Serebreakovi�
lor“ nu era stabilit de vreo instanță,
ci creația noastră: un dar făcut
unor necunoscuți, o șansă în viață,
o medalie pentru copii din flori.

Sigur că majoritatea nu erau
copii din flori! La ce balamuc am
ajuns cu datele personale, e foarte
probabil că unii și�au dat și nume
false. Nu mai contează. 

După două zile de primit oas �
peți neașteptați și cu una înainte să
înceapă să vină cei de pe lista noas�
tră, ne�am hotărât să ne apucăm de
treabă. Ce ne deranja cel mai mult
era cazarea. Deja petrecuserăm o
noapte de nesomn, unii înghesuiți
în cele trei paturi ale Serebreakovi�
lor, ceilalți pe perne și pături așe �
zate direct pe jos. Nu am reușit să
aprindem singura sobă care pă rea
funcțională și geamurile sparte,

cârpite de mine cu scânduri, lăsau
să intre elanuri de vânt rece și
foșnet de animale neidentificate. 

Amenajarea casei trebuia să
mai aștepte însă. 

Urgent era să ne cățărăm pe
deal și să vedem ce facem cu grâul,
care între timp sosise, frumos am�
balat în saci și livrat la poartă de un
camion. În total, 600 de kilograme.
Trebuia să plantăm două hectare,
adică o bună parte din deal. Cum
arăta pământul? Ce era de făcut?
De câți oameni aveam nevoie? 

Într�un acces de panică, Ma �
tei s�a repezit la cârciuma Nebu�
nei pentru un sfat competent.
După trei sferturi de oră era îna �
poi cu informația că n�avem nici
o șansă să găsim un tractor, nu
fără taxă de urgență. Ochelaristu
(singurul care se apucase deja de
băut, așa de dimineață) îl mai in�
formase că ar exista un bou și un
plug de fier, dacă suntem serioși,
dar și ăla se lua pe bani de la, cul�
mea, fratele lui Oatu. Asta dacă
era liber. Se putea să nu fie. 

— Și altceva? l�am întrebat pe
Matei, ferindu�mi nasul de respi �
rația lui grea, de țuică fără etichetă. 

— Altceva cică nu știe, că el
nu pune grâu. Îi displace ideea. 

Francisc îmi făcu un semn cu
bărbia și atunci am văzut că noi trei
ne aflam în centrul unui cerc parcă
desenat cu compasul, pe care erau
plasați la intervale regulate mar �
celoții: șapte adulți și trei copii.
Toți ne priveau fix și tăceau. Iată o
reprezentare a viitoarelor noastre
relații de muncă, m�am gândit. 

— Vorba lui Gagarin:paidiom!
a zis Matei. 

Am urcat dealul, încercând
totodată să�l măsurăm cu pasul.
Ni s�a părut că arăta neobișnuit:
avea iarbă mai măruntă la poale
și buruieni înalte, cu tulpini groa �
se de 2�3 centimetri în sus. Aveam

să aflăm că până să venim noi oa�
menii își mai lăsaseră vitele la
păscut pe acolo. Cum n�aveau
chef să fugă după ele pe deal, le
priponeau. 

Din loc în loc crescuseră copaci.
Peste culme și în părțile latera�
le existau chiar mici fâșii împădu�
rite – dar acolo, după cum ni se ex�
plicase, ne învecinam cu unitatea
militară. Chiar, mai exista vreo uni�
tate militară? In tenționam să aflăm. 

Panta era destul de lină în
partea de jos a dealului – iar unde
nu era, puteam să cultivăm alt �
ceva decât grâu. N�ar fi fost o pro�
blemă să băgăm un tractor pentru
lucrări dacă, bineînțeles, am fi
avut bani. Nu prea aveam. 

În cele câteva zone prea
abrupte pentru a fi semănate, pu�
team să nu punem nimic. Teren
aveam destul. 

Ce�am mai constatat? Că nu
există nici o apă curgătoare prin
zonă. Râul local – Secuiciu –
curge pe la poalele celuilalt Deal
al Mortului, la vreo doi kilometri

depărtare. Pe urmă am găsit o îm�
prejmuire suspectă, chiar pe mar�
ginea calotei, în partea de nord –
dar se poate să fi aparținut și ea Ar�
matei. Nu părea făcută de Armată,
dar poți să știi ? Se ajungea acolo
traversând o râpă plină de copaci și,
din câte ne�am putut da seama ui�
tându�ne printre scândurile gardu�
lui, con ținea un fel de magazie și o
cușcă de câine fără câine. 

Florin ne�a atras atenția asu�
pra pietrelor, dese ca stelele nop �
ții. Majoritatea erau mici cât un� 
ghia, dar existau și destule mari,
colțuroase; ne�am hotărât să le
strângem, dacă avem timp. 

M�am întors către ceilalți,
care mă urmau la câțiva pași în
spate și așteptau, mi s�a părut mie,
să spun ceva înțelept. Atunci 
m�am aplecat, am pipăit pământul
și am reușit cu greu să disloc un
bulgăre. L�am fărâmițat între de�
gete, gânditoare. Pe urmă am spus:

— Aur curat! 
La care, mă jur, dobitocii m�au

aplaudat. SDC

Ema Stere – Copiii lui Marcel

AUTOAREA 

EMA STERE este jurnalistă la Radio România Cultural. Doctor în filologie. 
A fost redactor de carte, asistent universitar, apoi lector universitar la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din
Bucureşti). Din 2006 realizează, împreună cu Attila Vizauer, emisiunea
„Vorba de cultură“ (Radio România Cultural). A scris adaptări şi scenarii
originale pentru teatru radiofonic/ scenă, printre care: Muzicanţii din Bre-
men (adaptare după Fraţii Grimm, Teatrul Ţăndărică, 2014 – Premiul pen-
tru dramaturgie la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Mari-
onete „Puck“, Cluj, 2018), Bambi (adaptare după Felix Salten, Teatrul
Excelsior, 2016), George Topîrceanu, Amintiri din Marele Război (spectacol
radiofonic, Radio România, 2019), Femeia, eterna poveste (musical –
Teatrul „Stela Popescu“, Bucureşti, 2019), O poveste într-un acvariu
(Teatrul Arlechino, Braşov, 2019), Jos comunismul! (spectacol radiofonic
cu Vlad Ivanov, 2020 – nominalizat la Premiile UNITER). A publicat poves -
tiri în revistele „Iocan“ şi „Capital cultural“.

CARTEA
O tânără de 28 de ani crede că şi-a găsit vocaţia când
renunţă la jobul într-o corporaţie şi decide să plece la
ţară, să facă agricultură. O însoţesc iubitul ei, Matei, şi
vărul acestuia, Francisc. Împreună găsesc o fermă de
închiriat, într-un sat din judeţul Buzău, şi pun bazele
unei comunităţi ciudate. Descoperă istoriile locale,
dintre care cea mai atrăgătoare este, fără îndoială,
cea a dispariţiei lui Marcel Serebreakov – fost copil-mi-
nune şi spirit protector al întregii lor aventuri. În nu-
mele lui, se trezesc antrenaţi într-un carusel de

întâmplări stranii, teorii ale conspiraţiei şi fenomene
paranormale.

„Copiii lui Marcel e o carte grăsuţă şi în general veselă,
la care am scris (de mână), cu multe întreruperi, vreo
nouă ani. Datorită sau din cauza ei am dezvoltat di-
verse obsesii, asupra cărora m-am documentat intens:
trăitul într-o comunitate, cultivarea plantelor, teoriile
conspiraţiei, oamenii care dispar… Ca Marcel însuşi,
mi-am făcut în bibliotecă un raft de utopişti. Am strâns
fotografii, am desenat, am făcut calcule şi tabele. 
M-am distrat foarte bine, ceea ce vă doresc şi
dumneavoastră.“ (Ema Stere)
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Confuzia stării de pandemie
planetară m�a pus în situația de a
trăi paradoxul vârstei la modul
fantast: azi parcă a fost ieri, anul
trecut va începe de mâine, iar din
septembrie trebuie să mă duc din
nou la școală, poate în clasa întâia,
poate în ultima... Și dacă ar fi să mă
întorc în timp, ce anume să fac?

Nu să�mi văd greșelile, nici să le în �
drept sau să iau alte decizii, cum își
dorea deunăzi cineva de pe Face book;
evident, nu se poate. Însă a retrăi
perioade faste ale vieții e, totuși, o
bucurie care ne ține agă țați de funia
fiecărei zile. Ne amin tim deseori ce�a
fost frumos și merită revizitat, chiar
și�n scris, nu numai în vis! Și asta fac
eu azi, 7 august 2020, reascultând
discul din 1973 al lui Johnny Winter,
Still Alive And Well (reeditat recent
de Columbia Records, divizie a 

gru pului Sony Music, manufac turat
în E.U. de Music on Vinyl B.V. și tot
de aceștia distribuit, degrabă și�n
România, la prețul unei sticle de
whisky din Tennessee, USA).

Nu�l uitasem, deși parcă zăcea
undeva, la umbra altora, mai noi,
tot ale iscusitului și albinosului
chitarist texan. Cum să�l uit, când
am râmnit la el aproape cinci
decenii? Despre discul de vinil vor �
besc, nu de CD sau de vreo casetă,

copiată în te miri ce con diții, de
cine mai știe cine!... Iar când e să�mi
aduc aminte de piraterii audio, mă
apucă nostalgia fără leac:abundența
lor la mijlocul anilor 1980 de �
monstra, pentru ochiul antrenat să
citească dincolo de aparențe, o
efervescentă piață neagră, con �
trolată de protejații ștabilor comu�
niști înțepeniți în râtul princi �
pialității de fațadă. Am beneficiat,
firește, de produsele respective, și
nu e motiv de laudă. Cum altfel 
să�mi fi ostoit setea de... hai să zicem
cultură alternativă, că oficială sigur
nu era?! Se găseau asemenea ar �
ticole de lux în țara secătuită și
lipsită de alimente elementare? Ba
bine că nu! Uneori în a doua săp �
tămână de la apariția în Occident! 

Still Alive And Well a ieșit din
matriță prin martie 1973. În toam �
na aceluiași an, l�am văzut la

colegul meu de clasă din Liceul
Industrial Energetic, Valeriu Stan �
ciu (azi pribeag pe meleaguri ne �
cunoscute, nu ca personajul em �
blematic din povestea populară 
cu evreul rătăcitor, ci împins de
omeneasca năzuință spre un trai
mai bun). Unul dintre prietenii săi
boemi, rezidenți în cartierul Co �
troceni, îl dăduse la vânzare. Pre� 
țul: 300 lei. Adică fix jumătate din
banii pe care tata mi�i aloca lunar,
să plătesc căminul și să mă hră �
nesc la cantinele muncitorești
accesibile, Abatorul ori Autobuzul.
Sau să�mi prepar singur mân ca �
rea. Și mă descurcam cu pâine,
parizer, iaurt, plus cel mai ieftin
meniu de prânz: ciorbă de legume,
pârjoale cu sos, uneori și�o prăji �
tură, desert! Cheltuiam cam 10 lei
zilnic (minus duminicile). Cumva
reușeam să economisesc bani de
cărți, concerte și�alte distracții.
Dar nu 300 de lei, să iau discul,
care îmi căzuse cu tronc de la pri �
ma... întâlnire! Să�i cer lui tata –
complet nerecomandat! Nu doar
că nu „prăsise“ pick�up în casă,

muzica nu�l entuziasma; și dacă aș
fi încercat să�l conving, mă gratula
mintenaș cu ironii din belșug!

Am ascultat și�am tras discul pe
două benzi (mono și stereo) cu
primul meu magnetofon. Am cum �
părat CD�ul și l�am schimbat de o� 
dată cu mileniul:nu�mi plă cea cum
se aude, era piratat! Când nu mai
speram să văd vini lul învâr tin�
du�mi�se sub ochelari, l�a adus fiul
meu! Zâmbesc me lancolic de ghi �
dușia vieții. Discul pe care tata nu mi
l�ar fi plătit nici dacă luam premiul I, 
l�am primit cadou de la băiat, să�mi
bucure bătrânețea de repetent al
prea multor disci pline... SDC

„Ești bine?” „Trăiesc!”

Romanul Middlemarch a apărut în
a doua jumătate a secolului 19
semnat cu pseudonimul George
Eliot. De atunci s-a aflat că numele
real al autorului era Mary Ann
Evans, o scriitoare care alesese să
publice sub nume masculin, pentru
ca textul să nu-i fie judecat prin
prisma faptului că era femeie. 

În acest an, o inițiativă editorială
britanică, „Reclaim her name“, va
publica 25 de cărți cu numele ade�
vărat ale unor autoare care au sem�
nat inițial cu pseudonim masculin.

„Reclaim her name“ este o
inițiativă a celor de la Baileys, cei
responsabili de cremele de whisky,
sponsori tradiționali ai premiului
britanic de ficțiune pentru femei.
Pentru a conferi mai multă vizibi�
litate celei de�a 25�a ediții a acestui

premiu și, în plus, alcoolului pe
care îl produce, Baileys a încercat
o mișcare de imagine: să republi �
ce 25 de cărți celebre, purtând pe
copertă adevăratul nume al au�
toarelor care, la vremea respec�
tivă, și�au semnat lucrările cu un
nume masculin. Planul nu le�a
funcționat până la capăt.

În mod previzibil, inițiativa a
fost lăudată la început. Este genul
de proiect care nu poate stârni

decât admirație: are semnificație
culturală, se potrivește timpurilor
noastre, autoarele provin din
zone și contexte diverse, este un
echilibru între opere celebre și al�
tele mai puțin cunoscute și ne mai
amintește o dată de păcatele tre�
cutului. 

Colecția le include pe Aman�
tine Aurore Dupin (scriitoarea care
semna sub pseudonimul George
Sand), pe Frances Rollin Whipper

(prima persoană afro�ame ricană
care a publicat o biografie, dar
semnată sub pseudonimul mas�
culin Frank A. Rollin) și pe poeta
iraniană Fatemeh Farahani, care
a publicat poezii în secolul 19
sub numele Shahein Farahani.
Cele 25 de titluri au fost selectate
din 3.000 de propuneri, în proces
fiind implicată inclusiv fonda�
toarea premiului de ficțiune
pentru femei.

La doar o săptămână, au înce�
put criticile. Una dintre coperți, a
biografiei scrisă de afro�ameri�
cana Frances Rollin Whipper, în �
fățișează silueta lui Frederick

Douglass, militant pentru desfiin �
țarea sclaviei, în loc de cea a lui
Martin R. Delany, subiectul cărții.
O altă alegere criticată se referă la
o scriitoare de origine chineză,
care a folosit mai multe nume de�a
lungul vieții: cel occidental, cel
chinezesc, dar și un pseudonim
masculin. Cartea aleasă pentru
campanie îi înlocuiește numele
chinezesc cu cel occidental.

Numeroase voci spun că nu
avem de unde ști cu adevărat de
ce unele autoare au ales să își
sem neze cărțile cu pseudonim
masculin. Este posibil ca acest
lucru să se fi întâmplat nu pentru
a reuși într�o zonă dominată de
bărbați, ci poate ca exprimare a
sexualității sau identității de gen.
Sponsorii campaniei susțin totuși
că, în majoritatea cazurilor pe care
le�au studiat, opțiunea scriitoare�
lor pare să fi fost ghidată de ne�
voia de a fi luate în serios.

Există probabil cineva care
este de acord cu ei, ba mai mult,
consideră că lumea editorială
continuă să defavorizeze femeile:
Svetlana Aleksievici, câștigătoare
a Premiului Nobel pentru Litera�
tură. La începutul anului 2020,
autoarea bielorusă a anunțat că
vrea să înființeze o editură dedi�
cată doar femeilor, pentru că
„bărbații sunt peste tot și foarte
puține femei ajung să fie publi�
cate“. Trecutul încă nu este așa
departe. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

În numele scriitoarelor

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



După ce întreaga industrie a fost
paralizată de criza coronavirusu�
lui, Hollywoodul reia, timid, fil�
mările. Filmul Jurassic World:
Dominion s�ar putea dovedi tur�
nesolul pentru felul în care astfel
de producții vor fi realizate de
acum înainte.

În iulie, filmările la cel de al
treilea episod din seria Jurassic
World au reînceput în Marea Brita�
nie, prilej pentru producători pen�
tru a testa un protocol ultrastrict

care să fie utilizat apoi la toate ce�
lelalte superproducții.

Din acest punct de vedere,
noul Jurassic este favorizat tocmai
de faptul că este o super producție
tipică pentru Hollywoodul ultimi�
lor ani, care cheltuie enorm pe de�
coruri, realizate în marea lor ma �
joritate în studiouri, și pe efecte
speciale sofisticate. Limitând ast�
fel filmările în decoruri exterioare,
oriunde în lume, și menținând
producția pe platou, producătorii

reduc deja foarte mult riscurile de
contaminare (și toate problemele
ce derivă din ele, precum opririle
costisitoare ale filmărilor și even�
tuale procese, la fel de costisitoare).

De asemenea, realizatorii Ju�
rassic World: Dominion au pus la
punct un protocol extrem de
strict și detaliat care are șanse să
devină, dacă se dovedește func �
țional, un nou standard pentru
producțiile hollywoodiene care
și�l vor putea permite. 

Pentru că Dominion, al cărui
cost de pro ducție se ridică deja la
200 de milioane de dolari, va mai
cheltui alte circa 9 milioane pe
150 de stații de dezinfectare,
18.000 de teste și pe închirierea
unui întreg hotel, vreme de 10 de
săptămâni.

Pe platouri, toate persoanele
cu rol esențial sunt testate de trei
ori pe săptămână. De asemenea,
nimeni, nici măcar vedetele, nu
participă la filmări decât după ce
au fost instruiți în detaliu cu pri�
vire la măsurile conținute în pro�
tocolul de 107 pagini. 

„Nici nu putem urca în avion
fără să în țelegem complet, inclu�
siv noi, actorii, ce implică aceste
măsuri și care sunt planurile de
rezervă. Suntem aproape ca niște
cobai gata să facă marele salt“, ex�
plică actrița Bryce Dallas Howard
într�un interviu.

Dominion se filmează în pre�
zent la studiourile Pinewood, în
Anglia, dar, la un moment dat,
echipa se va deplasa pentru câteva
scene în Malta, în luna septembrie.
Și alte producții și�au reluat filmă�
rile oprite de pandemie:Shang�Chi
and the Legend of the Ten Rings în
Australia și Avatar 2 și Avatar 3 în
Noua Zeelandă. SDC
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Festivalul
ideal al lui
Lars Ulrich
Metallica pregătește primul mare
concert de la declanșarea pande�
miei, prilej ca bateristul formației,
Lars Ulrich să detalieze pentru fani
cum ar arăta „festivalul lui de vis“.

Locul. „Îmi place ideea unei
des tinații speciale. În 2013 am
cântat în Antarctica. Festivalul
meu de vis ar avea loc pe insula
Paștelui.“

Capul de afiș. „AC/DC. I�am vă�
zut, în formula cu Bon Scott la
voce, în 1977 și 1979, în deschidere
la Black Sabbath și Rainbow. Pen�
tru mine definiția atitudinii

rock’n’roll este acea versiune a
AC/DC, în anii de început.“

Cinci alte formații. „Aș invita
Deep Purple în componența din
1971�1973, cu Gillan, Glover și
Blackmore. A fost prima formație
pe care am văzut�o vreodată în
concert, în 1973, parcă venea din
altă lume. Sunt, de asemenea,
atras de trupe care sunt impulsive
și au un element de pericol și im�
previzibil, așa ca Rage Against the
Machine. Aș invita și Oasis în for�
mula din zilele de glorie, fiindcă
nimeni n�ar putea ști cumva în ce
stare de spirit ar fi trupa și ce s�ar
putea întâmpla, pe scenă, între cei
doi frați Gallagher. În formula sa
cea mai periculoasă, Guns N’ Ro�
ses era de neoprit pe scenă. Am
fost în turneu împreună în 1992
și am avut șansa să o văd seară de

seară. Pe urmă aș adăuga ceva va�
rietate și i�aș aduce pe Bob Marley
and the Wailers, în formula de la
sfârșitul anilor ’70.“

Activitate non�muzicală. „E o
nebunie faptul că un loc atât de
izolat precum Insula Paștelui a
putut găzdui o întreagă civilizație.
Prin urmare, festivalul ar include
lecții de istorie și cultură.“

Mâncarea. „Există altă mân�
care decât cea mediterane eană
sau din Orientul Apropiat? Soția
mea este vegană, eu sunt vegeta�
rian, iar asta este mâncarea noas�
tră preferată.“

Viitorul concert Metallica va
avea loc în cadrul Encore Drive�
In Nights, în California, și va fi
transmis în noaptea de 29 august
în toate cinematografele în aer li�
ber din America de Nord. SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Cum faci un blockbuster
în era post-Covid 19



căsătoria lui Carla Bruni și criza
economică din 2008. Precedenta
carte a lui Sarkozy, Passion (în
care vorbea despre viața și cariera
sa), a fost un bestseller anul tre�
cut, când s�a vândut în peste
200.000 de exemplare.

JON ANDERSON VISEAZĂ
REUNIUNEA YES

Este o mare dorință a fostei voci a
formației Yes, Jon Anderson, care
s�a confesat unui post de radio că

ar dori o reuniune cu toți foștii co�
legi care să marcheze 50 de ani de
la înființarea celebrului grup de
rock progresiv. „Mi�aș dori ca mă�
car o dată, în următorii doi ani, să
ne regăsim pe scenă, toți 20 câți
mai suntem“, a spus Anderson. Jon
Anderson a fost alături de Chris
Squire (decedat în 2015) fondato�
rul Yes în 1968, formație pe care a
părăsit�o în 2008. Recent însă ac�
tualul lider Yes, chitaristul Steve
Howe, a declarat că nu există vreo
șansă ca foștii membri ai trupei
să se reunească pentru un turneu.
În ultimii ani, foștii membri Yes
au evoluat în două componențe,
cea „oficială“, sub numele de Yes,
și trioul de „disidenți“, Yes Featu�
ring Jon Anderson, Trevor Rabin,
Rick Wakeman, care și�a oprit ac�
tivitatea anul acesta. De aseme�
nea, Jon Anderson și Rick Wake�
man au lansat alte albume solo în
ultimii doi ani.

CONCURS DE FESE ÎN MUZEE

Pentru a încuraja vizitele la mu�
zeu, muzeografii din lumea în�
treagă au lansat un concurs bizar,
dar destul de amuzant. Concursul
a fost lansat inițial de Yorshire
Museum, din Anglia: vizitatorii să
fotografieze cele mai frumoase
fese sculptate din întreaga lume.
Lansată ca hashtag pe rețele so�
ciale, inițiativa a avut succes în în�
treaga lume. SDC
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LIVE FĂRĂ FREDDIE

După ani de turnee într�o formulă
de succes, foștii membri Queen se
pregătesc să lanseze, în octombrie,
primul disc live Queen + Adam
Lambert (foto sus). Această for�
mulă s�a născut în 2009, când
Brian May și Roger Taylor au fost
invitați la finala celui de al optu�
lea sezon al com petiției American
Idol, în cadrul căreia concura
Adam Lambert. De atunci, com �
binația dintre tânărul vocalist și
veteranii Queen s�a dovedit o re�
dutabilă forță în industria mon�
dială a turneelor muzicale. Cel
mai recent turneu al lor, în Ocea�
nia, a atras mulțimi de fani, numai
la Sydney formația concertând în
fața a 60.000 de oameni. Un alt tur�
neu european de 27 de concerte a
fost stopat însă de epidemia de Co�
vid�19. În această pauză, au decis
să lanseze primul lor disc în con�
cert, Live Around The World, care

va apărea pe 2 octombrie în mai
multe formate: vinil, CD, DVD și
Blu�ray. Live Around The World
este o compi lație selectată de May,
Taylor și Lambert din peste 200 de
concerte și conține 20 de piese ce�
lebre din repertoriul Queen, in�
clusiv concertul Fire Fight Austra�
lia din Sydney, când trupa a
recreat complet celebrul concert
Live Aid din 1985.

RĂMAS-BUN, 
BEN CROSS!

Actorul britanic Ben Cross (foto
dreapta) s�a stins la vârsta de 72
de ani, în urma unei maladii.
Foarte activ în lumea teatrului în
ultimele decenii, Cross este cunos�
cut mai ales prin rolurile secun�
dare în nenumărate filme. A de�
butat în 1977, în filmul Un pod
prea îndepărtat, alături de staruri
precum Sean Connery, Michael
Caine, Dirk Bogarde sau James

Caan, dar s�a remarcat cu adevărat
în rolul atletului evreu din Cha�
riots of Fire (1981), film laureat la
Oscar. În ultimul deceniu, Cross a
devenit foarte cunoscut din rolul
tatălui lui Spock în seria de filme
Star Trek.

VARA FRANCEZĂ, SUB
SEMNUL LUI SARKOZY

Cartea de memorii a fostului pre �
ședinte Nicolas Sarkozy, Le Temps
des tempêtes, domină topurile li�
brăriilor franceze cu 215.000 de
exemplare deja vândute. Editorul
a trebuit chiar să comande o su�
plimentare de tiraj de 20.000 de
exemplare, peste cele 250.000 ini �
țiale. Lansată pe 24 iulie, Le Temps
des tempêtes povestește primii doi
ani ai mandatului lui Nicolas Sar�
kozy, fostul președinte subliniind
mai ales dificultățile și singurăta�
tea aduse de funcția sa publică, 



Cum mergi cu mașina dinspre
Roman înspre Iași, la limita din�
tre județele Neamț și Iași (nici
mie nu îmi vine să cred că
Roman nu este în județul Bacău)
trebuie să treci printr�un sens
giratoriu. Cel cu casa de apă. 

Dacă ai făcut drumul ăsta de mai
multe ori, este imposibil să nu�l fi

observat pe nenea care vinde pui
de ciobănesc bucovinean. Asta
face de ani de zile, trafic inter �
județean de câini. Evident că re�
comandarea mea este să adoptați
de la padocuri.

Recent am constatat cu oare�
care uimire că s�a îmbogățit ofer �
ta. Nu mă refer la faptul că ar fi
apărut și vreun vânzător de copoi
ardelenești. Erau trei oameni,
unul în trening de fâș și doi la șort,
tricou sport, crampoane și jam�
biere lăsate până la glezne. Pă�
reau o parodie la adresa fotba� 
lului. Tipul în trening, antrenorul,
un fel de mister combinat cu ne �
nea, făcea semn mașinilor, apoi
striga către ceilalți doi:Haidi, uăi,
încălzirea, continuați încălzirea!
Mișcă, uăi, n�auz’? Am oprit,

mânat de curiozitate, moment în
care, parcă dorind să mă impre�
sioneze, băieții au început să facă
un fel de flotări. Mister s�a apro�
piat de geamul mașinii mele și 
m�a întrebat dacă aș vrea să cum�
păr doi fotbaliști. 

Mi�a explicat că echipa comu�
nei se desființase recent, iar el, în
calitate de antrenor mentor in�
vestitor, încerca să mai recupe�
reze din pagubă, fiindcă ani de
zile a cumpărat, din banii lui,
echipamentele și carnea pentru
grătarele de după meci. Că Primă�
ria nu voia să își asume decât me�
ritele pentru victorii, dar nu in� 
vestise nici un leu. Evita să îmi
spună despre care Primărie este
vorba, dar judecând după faptul
că veniseră pe jos am bănuit că

poate fi vorba despre Mircești,
Hălăucești sau Săbăoani, însă am
păstrat discreția cerută de privi�
rea lui Mister. Băieții nu păreau în
cea mai bună formă. 

Unul era vădit supraponde�
ral, iar celălalt șchiopăta de am�
bele picioare. După cinci flotări
păreau că�și dau duhul pe acos�
tament. 

Am cumpărat doi fotbaliști la
prețul unui pui de ciobănesc bu�
covinean. Ceva din mine, probabil
un strămoș african, m�a împins
către acest gest eliberator. Nu neg
că altceva din mine, probabil un
strămoș cu spirit de negustor, 
m�a îndemnat să încerc să�i revând,
cu profit, la Știința Miroslava, dar
am rezistat tentației. Am ajuns cu ei
în Iași. Pe cel șchiop l�am predat

Spitalului de Recuperare, iar ce �
lui gras i�am cumpărat cel mai
mare meniu McDonald’s, nu îna �
inte de a rupe, de față cu ei, hârtia
scrisă de mână prin care deveni�
sem patron de fotbaliști. A doua
zi, liberi de contract, i�am dus îna �
poi în sensul giratoriu. SDC
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În ianuarie 2012, Paramount Pic-
tures a scos pe DVD și Blue-ray, 
cu ocazia aniversării a o sută de ani
de existenţă, Wings în variantă res -
taurată. Filmul lui William A. Well-
man a primit în 1929 Oscarul pen-
tru cel mai remarcabil („Most
Out standing“) film al stagiunii 1927/
1928 (categoria se numea pe
atunci „Best Picture, Production“),
Aurora lui Murnau fiind premiat la
aceeași categorie pentru „Most
Artistic Quality of Production“.
Acest Oscar a devenit în 1931 Os-
carul pentru Cel mai bun film.

Wings a fost considerat pierdut o
bună bucată de vreme până când la
Cinemateca Franceză a fost găsită
o copie. Negativul original nu mai
exista, cu excepția unui duplicat
negativ degradat, adăpostit în arhi�
vele de la Paramount Pictures. Nu
multă lume știe cât de precară e
viața filmelor, mai ales a filmelor
vechi. Se spune despre teatru că e
o artă efemeră, dar aproximativ
90% din filmele făcute la începutul
cinematografului s�au pierdut de
timpuriu, mai ales pentru că au fost
arse ori spălate. După 1918 publicul

n�a mai vrut să vadă filme făcute
înainte de război – erau deja înve�
chite!–, așa că majoritatea au fost
distruse în anii ’20. Un alt prag a fost
în anii ’30, când s�a trecut de la fil�
mul mut la filmul vorbit. Și atunci
s�au topit multe filme. 

Trecerea de la pelicula nitrat
la pelicula acetat a provocat alte
distrugeri la începutul anilor ’50.
Peliculele nu mai erau de acum in�
flamabile, deci erau mai sigure. În
plus, odată cu distrugerea filmelor
s�a conturat și dorința oamenilor
de a păstra istoria acestei noi arte.
Prima cinematecă din lume, cea de
la Stockholm, a fost înființată în
1933, dar sovieticii aveau arhive
specializate încă din anii ’20.

Așa că negativul lui Wings a
fost curățat de impurități și zgârie�
turi, muzica originală a lui J.S. Za�
mecnik a fost reorchestrată, iar pe
alocuri au fost adăugate efecte vi�
zuale, mai ales jerbe de flăcări, pen�
tru a face confruntările aeriene și
mai spectaculoase. Ce impresie mai
poate face azi Wings, când ai la în�
demână lupte aeriene simulate în
întregime pe computer? Păi „in the
good old days“, luptele aeriene din
filme erau pe bune. Nu doar William
A. Wellman le�a filmat așa, dar el a
găsit o soluție tehnică strălucită. 

Pentru că nu era loc în avion și
pentru pilot, și pentru operator,
avioanelor li s�a montat câte un
aparat de filmat pe bord, iar actorii
principali Charles „Buddy“ Rogers
și Richard Arlen au pilotat și s�au
filmat singuri. Rogers a învățat să

piloteze înaintea filmărilor, iar Ar �
len făcuse războiul ca pilot, la fel
ca William W. Wellman, producă�
torul Lucien Hubbard și scenaris�
tul John Monk Saunders.

HELL’S ANGELS, 
ÎNTRE MUT ȘI SONOR

Nebunii din acestea se practicau pe
atunci. Și Howard Hughes a filmat
pentru Hell’s Angels avioane adevă�
rate mimând un duel aerian. Filmul
său a ieșit în 1930, la granița dintre
filmul mut și filmul vorbit. Când Hu�
ghes a început producția, Hell’s An�
gels era gândit să fie un film mut, dar
apariția lui The Jazz Singer (1927, de
Alan Crosland), care nu era cu totul
vorbit și care avea și secvențe muzi�
cale, l�a făcut să�și reevalueze op �
țiunile. Inițial, Hughes era doar
pro ducător, dar pe urmă s�a impli�
cat în regizarea luptelor aeriene, așa

că a folosit un alt regizor, pe James
Whale, pentru celelalte secvențe
(mai ales acelea care o implicau pe
necunoscuta de 18 ani Jean Harlow). 

Ce s�a întâmplat pe platou la
Wellman s�a întâmplat și la Hu�
ghes. Un pilot a murit în timpul fil�
mărilor la Wings, iar alți patru la
Hell’s Angels. Au meritat aceste sa�
crificii? Azi, secvențele finale din
Hell’s Angels bat toate efectele pe
computer realizate vreodată pe
acest subiect, nemaivorbind că te
fac să uiți că picotiseși până atunci.
La Wings nu te plictisești deloc. Ac�
torii sunt nu doar talentați, dar au
un fizic foarte modern, mai ales cei
doi băieți. Părinții personajului
care moare reacționează convingă�
tor la aflarea veștii, nu�și dau ochii
peste cap, cum știm că se făcea în
filmele mute. Până și „zgubilitica“
Clara Bow se dezambiguizează.

Între acea perioadă și vremea

noastră distanța e mult mai mare în
cinema decât în arhitectură, de
pildă. Clădirile din acea perioadă nu
ni se par atât de vechi cum ni se pare
un film mut din acea perioadă față
de un film actual. Multe prejudecăți
legate de filmul mut sunt provocate
însă de tehnică, atunci când nu vin
din mentalitate. De pildă, machiajul
ciudat al actorilor cu fețele palide și
buzele foarte intense nu era neapă�
rat o modă. Pelicula ortocromatică,
folosită până a apărut cea pancro�
matică, nu era sensibilă la roșu, așa
că buzele roșii se vedeau pe ecran
aproape negre, ceea ce dădea feței o
paloare și mai contrastantă. SDC

l Wings, de William A. Wellman. 
Cu: Clara Bow, Charles „Buddy“
Rogers, Richard Arlen
l Hell’s Angels, de Howard Hughes.
Cu: Ben Lyon, James Hall, Jean
Harlow

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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