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Radu Ciorniciuc: „Subiectul m-a
prins când eram dornic să mă
reconectez la rădăcinile mele“
După ce a lucrat ca jurnalist de
investigaţie pentru Casa Jur-
nalistului și pentru publicaţii
străine importante, Radu Cior-
niciuc a descoperit documen-
tarul atunci când a găsit un
subiect inedit: o familie cu
nouă copii care a locuit mulţi
ani în Delta Văcărești, într-o
sărăcie lucie și în același timp
într-o sălbăticie paradisiacă.
Ceva a rezonat în jurnalistul
obiectiv, care, împreună cu
partenera sa, jurnalista Lina
Vdovîi, a demarat un amplu
proiect social de ajutorare a
familiei Enache ce trebuia să
se întoarcă în civilizaţie, lu-
crând în același timp la ceea
va deveni documentarul Acasă,
care va fi la începutul lui 2020
premiat pentru imagine la Fes-
tivalul Sundance (iniţiat de
Robert Redford) – primul dintr-
o serie de premii și elogii care
au bifat și eligibilitatea pentru
o nominalizare la Oscarul pen-
tru documentar de lungmetraj
(prin premiul de la Cracovia). 

IULIA BLAGA

În chiar ziua când am stat de vorbă
prin telefon cu Radu Ciorniciuc,
Academia Europeană de Film
anunța că Acasă era inclus (îm�
preună cu colectiv, de Alexander
Nanau) pe lista de 13 titluri din care
se vor alege nominalizările la Docu�
mentarul European al Anului. 

În aceste condiții, deși stu�
pidă, prima întrebare a fost pe un�
deva justificată.

Te mai consideri jurnalist?

Am depășit momentul în care mă
bag singurel într�o singură cutie.
Sunt și jurnalist, și documenta�
rist, și fotograf, și tată – chiar
acum îmi supraveghez fetița să nu
cadă iar în cap... 

Dar nu ești în filmări 
cu al doilea documentar?

Sunt în filmări, dar am venit un
pic în București pentru proiecțiile
cu Acasă și ca să rezolv niște pro�
bleme personale. Lucrăm la acest
nou proiect deja de doi ani. Îl pro�
duce tot Monica Lăzurean�Gor�
gan. E o poveste despre sclavia
modernă văzută prin intermediul
relației dintre un tată și fiica lui,
cu care n�a mai vorbit de mulți
ani. Ei investighează acum îm�
preună abuzurile la care acest
domn e supus de foarte mult timp. 

Deci tot o relație părinți-copii.
Ce te atrage la genul ăsta 
de relație?

E o bună oportunitate să învăț
mai multe despre mine, dar și
despre cum să devin un pic mai
lucid în relațiile mele de fami�
lie, mai ales acum când, având
familia mea, sunt în fața unor
noi întrebări, unele tot mai
complicate.

Nu poți afla aceste lucruri 
doar trăindu-le?

Ba da, dar pe mine, care fac de
mult timp muncă de documen�
tare și care sunt pe jumătate timid
și introvertit, formula asta mă
face să văd lucrurile altfel, le
așază într�un mod care rămâne
pentru mine. 

Am putea spune că subiectul din
Acasă te-a găsit el pe tine mai
mult decât l-ai găsit tu pe el?

În mod sigur. M�am dus acolo cu
mintea de jurnalist și m�am încor�
dat să trasez contextul și proble�
mele familiei și ale locului – pro �
blemele sistemice, dar a fost vor ba
despre cum reacționăm noi, oa�
menii, când vedem realitatea prin
prisma experiențelor, nevoilor și
așteptărilor noastre. Subiectul
m�a prins într�un moment când
eram mult mai deschis și mai
dornic să mă reconectez la rădă�
cinile mele, cu familia mea – pro�
babil de aici s�a deschis și

povestea în direcția asta, adică
spre relația dintre un adolescent
și tatăl lui.

Cum ai negociat poziția regizo-
rului care face documentar ob -
servațional cu omul care vrea să-i
ajute pe cei pe care-i filmează?

A fost prima oară când am făcut o
chestie de genul ăsta. Aflasem
mult din investigațiile la care am
lucrat în străinătate – de pildă,
aveam în minte o investigație
pentru care am petrecut opt luni
în Anglia, lucrând sub acoperire
la o fermă pentru a expune con �
dițiile precare de trai și de muncă
ale câtorva mii de muncitori. Am
fost foarte implicat, erau și niște
mize foarte mari pentru că acea
fermă aproviziona piețele din ju�
mătate de continent european, și,
deși, investigația a avut efecte
foarte bune (s�au renovat casele
în care locuiau muncitorii, s�au
dat prime, s�a îndeplinit procesul
de producție), faptul că echipa de

avocați a domnilor fermieri a
găsit în material un citat despre
care spuneau că nu corespundea
realității (ceea ce era parțial fals)
m�a afectat. Câteva cuvinte pla�
sate nu foarte calculat în material
au pus o urmă de îndoială asupra
întregii documentări la care lu�
craseră zeci de oameni. 

Și atunci de ce nu intervine
jurnalistul? Pe de o parte e vorba
de etică, dar și de faptul că mare
parte din responsabilitatea jurna�
listului e ca atunci când publică,
materialul și documentarea să nu
poată fi atacate în vreun fel. 

Când faci un documentar 
nu te expui la fel de mult?

Absolut, însă adevărul jurnalistic
e diferit de adevărul cinematogra�
fic sau artistic. Descoperind aceas�
tă nouă formulă de a spune po �
vești fără a fi ancorat în virgule,
puncte și formulări formale, m�a
ajutat destul de mult să mă uit și
altfel la subiecte și să îmi doresc
să fac mai departe genul acesta de
documentare. 

În ani buni în care
am scris și docu-
mentat subiecte de
la marginea societăţii
am cunoscut oameni
și am învăţat destul
de mult despre
intervenţie socială și
umanitară, încât pu-
team gândi cel mai
bun model pentru a
da un ajutor ceva
mai complet unei fa-
milii care are proble-
mele ei.
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„NU ȘTIU DACĂ 
MĂ MAI ÎNTORC, 
NU ȘTIU SEMNELE DE
CIRCULAȚIE“

Știați că o să urmăriți personaje-
le cronologic atunci când v-ați
apucat, tu și editorul Andrei
Gorgan, să aranjați cele 300 de
ore de material brut?

Nu. Am început montajul în urmă
cu doi ani, la doi ani după ce 
începusem documentarea, deci
aveam deja o bună parte din po�
veste. E meritul Monicăi (n.red.:
producătorul Monica Lăzurean�
Gorgan), care m�a îndrumat în
direcția lui Andrei Gorgan, care
avea și tenacitate, și experiență să
lucreze cu atât de mult material,
și o minte foarte organizată. 

Filmul a început să se contu�
reze dramaturgic în ultima jumă�
tate de an, după ce am intrat în
niște programe de dezvoltare a
rough cut�ului, unde am lucrat cu
fantastica monteuză belgiană sta�
bilită în Israel Joelle Alexis, îm�
preună cu care, după lungi dis� 
cuții și ore de montaj, am reușit să
găsim cea mai bună formulă pen�
tru a spune povestea – relația
dintre un tată și fiul lui. 

Mult timp fuseserăm con vinși
că cea mai bună formulă e cea a
personajului colectiv – o familie
compusă din 13 oameni, dintre
care nouă copii, dar acest prim
material ne�a ajutat să construim
povestea dintr�un unghi anume. 

Proiectul social a apărut când te
documentai pentru reportajul
de presă și înainte de a te decide
să faci un film documentar?

Nu aș fi făcut un reportaj, ci un
feature de 10�15 minute, pe care
să�l public în străinătate și care
oricum ar fi avut valoare de docu�
mentar chiar dacă intra pe o plat�
formă de media. La vreo trei luni
după ce ne�am dat seama că nu
putem spune povestea asta într�o
formulă atât de limitată și ca
spațiu, și ca formulare, am înțeles
că vom merge spre ceva ce n�am
mai făcut, dar care promite o va�
riantă mult mai bună și mai ones �
tă de a spune povestea aceasta,
timp în care, conștienți că suntem
acolo on the long run, a venit și
chestia cu proiectul social. 

Ne întrebam cum putem să�i
ajutăm pe acești oameni – pe copii
în primul rând –, pe termen lung,
și când la un moment dat unul din�
tre ei, Rică, ne�a spus: „Când o să fiu
mare, o să plec să muncesc, dar nu
știu dacă mă mai întorc, pentru că
nu știu semnele de circulație“, ni

s�au aprins becurile. Dintr�o pos�
tare pe Facebook am strâns câteva
sute de voluntari dornici să lucreze
weekend de weekend cu acești
copii la școala lui Valeriu Nicolae
din Ferentari, iar printre acești vo�
luntari am găsit experți din diferite
domenii cu care am construit stra�
tegia de incluziune socială care s�a
dezvoltat în timp ce ne documen�
tam pentru film.

Nu e puțin neobișnuit pentru un
documentarist care ar trebui
doar să observe realitatea? În-
cepând să ajuți personajele de-
termini cursul evenimentelor.

Mi�am asumat încă de atunci acest
lucru. Veneam deja cu responsa�
bilitatea jurnalistică și n�a fost o
alegere ușoară, dar, în momentul
în care am făcut�o, am convenit cu
echipa mea să facem lucrurile cât
de bine putem și cu toate resur�
sele la îndemână. În ani buni în
care am scris și documentat su�
biecte de la marginea societății
am cunoscut oameni și am învățat
destul de mult despre intervenție
socială și umanitară, încât pu�
team gândi cel mai bun model
pentru a da un ajutor ceva mai
complet unei familii care are pro�
blemele ei.

N�a fost vorba despre un caz
clasic de sărăcie extremă, ci de �
spre niște copii care s�au născut și
au crescut în stuf, care n�au văzut
niciodată apă curentă și care n�au
tras niciodată apa la toaletă. A
trebuit să construim acest proiect
social plecând de dedesubtul ră�
dăcinii și incluzând soluții pentru
toate problemele.

Ce face acum familia Enache?

Copiii o să meargă în curând la
școală. Fac ore online, iar volunta�
rii de la Casa Bună încă lucrează
cu ei și au o relație foarte bună.
Am reușit să le cumpărăm o casă
și un teren lângă București, la un
sfert de oră de Parcul Natural Vă �
cărești, unde trei dintre adulți lu�
crează ca rangers. Faptul că știam
problemele din sistemul social,
mai ales în București, a întărit de�
cizia noastră de a ne implica. 

„CÂȚIVA DINTRE COPII NICI
NU ȘTIAU CĂ SUNT ȚIGANI
SAU CĂ ASTA E O PROBLEMĂ“

Aș vrea să vorbim și despre pa-
lierele intoleranței pe care fil-
mul le surprinde foarte bine, în-
cepând cu tonul superior al
angajaților de la primărie și ter-
minând cu vecinul care îi face pe
membrii familiei Enache „ciori“.

În ce punct ai știut că lucrurile
astea nu trebuie trecute cu 
vederea?

Suntem conștienți că trăim într o
societate în care rasismul se ma
nifestă de la moduri foarte evi
dente la moduri foarte subtile,
dar nu am fost conștienți de am
ploarea fenomenului până când
copiii nu s au mutat în noua lor
casă și pe strada lor, unde erau o
grămadă de copii, ei erau singurii
alungați de vecini atunci când
voiau să iasă cu mingea. Câțiva
dintre ei nici nu știau că sunt
țigani sau că asta ar fi o problemă. 

Toate scenele acestea în care
se vede rasismul manifestat au
venit natural, nu am urmărit să le
filmăm. Deși mă doare că astfel de
lucruri se întâmplă, sunt foarte
fericit că am putut pune o față
peste acest fenomen și arăta o
parte din experiența unei familii
de romi din București. 

Ce crezi că îi atrage pe străini 
la film?

Nu am fost fizic decât la festivalul
Sundance, dar am avut multe se�
siuni de întrebări și răspunsuri
online la aproape toate festivalu�
rile unde filmul a circulat. Acasă
e apreciat în primul rând pentru
onestitatea lui, pentru onestitatea
cu care e construită povestea, dar
și pentru imagine (n.red.: sem�
nată de Radu Ciorniciuc și Mircea
Topoleanu). Cred că și relevanța
temelor atrage admirația publi�
cului, plus că mai ales acum, în
pandemie, am redescoperit sau
am devenit mai sensibili la natură
și la relația noastră cu ea. 

Și eu, când am început să fil�
mez, aveam un fel de dor pentru
natură și viața naturală. Acum nu
doar că mai am acest dor, dar sunt
și mai aproape de materializarea
lui și încerc împreună cu Lina
(n.red.: jurnalista Lina Vdovîi,
partenera sa și scenarista filmu�
lui) să ne mutăm cu fetița lângă
Cluj, pe un deal.

Deci ai putea supraviețui 
și tu pe o insulă pustie?

Am învățat câteva lucruri, dar nu
tot și nu ca domnul Gică ori ca
Vali sau ceilalți copii. Știu să fac
un foc și pot construi o baracă.

Te poți scufunda cu un pește 
în gură?

Asta nu, de�abia fac pluta! Dar
știu să fac o bărcuță mică.

Scena când vine prințul Charles
la Văcărești e delirantă, pare
dintr-un reușit film de ficțiune.
Intenția ta ironică era clară? 

Oamenii ăia se preocupă de
pomișori când lângă ei sunt alți
oameni care au nevoie de ajutor
și pe care nu-i văd.

Este una din multele scene din
care a trebuit să alegem. Tot felul
de oameni publici vin acolo și
promovează locul – chestie abso�
lut admirabilă și pe care o sus �
ținem de la început. E fantastic să
avem așa un loc aproape de cen�
trul orașului, însă da, de fiecare
dată când se întâmplau astfel de
manifestări, priveam cu jumătate
de inimă știind că la câteva sute
de metri sunt nouă copii care
dorm unii peste alții într�un sin�
gur pat. Dar asta se întâmplă de
ani de zile, noi am prins doar gla�
zura de pe tort. 

Cele două jungle – cea din
Văcărești și jungla urbană – 
nu se pot media în nici un fel 
și niciuna nu pare viabilă à la
longue, nici măcar jungla urba-
nă. Uite, și tu vrei să te muți cu

familia la țară.

Pentru orice fel de alegere de
genul acesta există niște compro�
misuri, ele fac parte din viața
noastră de adulți. Pentru fiecare
alegere pe care o facem plătim cu
ceva. Nu există un răspuns la în�
trebarea „unde e mai bine?“, de�
pinde cât de toleranți suntem cu
anumite compromisuri.

Tatăl s-a împăcat până la urmă
cu compromisul mutatului la
oraș?

Nu, încă suferă după acel loc, deși
copiii o duc foarte bine și mama
lor e mulțumită că au acces la
școală și la doctori.

Mama e cu picioarele pe pă-
mânt, tatăl e un romantic.

Un instinct matern mai puternic 
n�am văzut niciodată. În ea am
avut un partener foarte bun atunci

când a fost vorba despre mutarea
în oraș și de responsabilizarea tu�
turor pentru a face, de exemplu,
controalele la medici sau pentru
a merge la școală. Ea ne�a ajutat
foarte mult. În schimb, Gică e un
romantic, un radical. Cred că a su�
ferit în tinerețe, închiderea fabri�
cii unde lucra și unde era res� 
pectat l�a pus la pământ. El este,
de fapt, un om foarte sensibil și
toate manifestările lui patriarhale
ascund această sensibilitate.

Un fel de Ilie Moromete?

Da, dar ceva mai hardcore.

Care e scena ta preferată?

Scena din barcă, de la început, a
fost întotdeauna pentru mine cea
mai specială, pentru că, atunci
când am filmat�o, am simțit că
trebuie să facem un film. A fost
unul din momentele care au pro�
dus declicul. Văzându�i pe copii
și văzând ce relație au cu natura,
modurile de a povesti pe care le
știam deveneau din ce în ce mai
limitate.

Probabil că acea imagine a rezo-
nat cu paradisul din tine.

Absolut. SDC

Acasă (Acasă, My Home e titlul
în engleză) e produs de Monica
Lăzurean-Gorgan prin Manifest
Film în coproducţie cu HBO Eu-
rope, Corso Film (Finlanda) și
Kino Company (Germania).
După premiera de la Festivalul
Transilvania (unde a luat Pre-
miul pentru cel mai bun lung-
metraj în secţiunea Zilele Fil-
mului Românesc) și mai multe
proiecţii în aer liber în Româ-
nia, el va fi lansat în această
toamnă și pe HBO Go.
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A venit toamna și ciuma 
pangolinului nu se dă dusă. Nu
ne rămâ ne decât să mergem mai
departe cu Jurnalul.

24 august
Aniversăm astăzi patru ani de

la această harfă splendidă:pentru
că îi expirase ITP�ul pe drum, un
bucureștean trăia de un an în
mașină, la Fetești. Să tragem nă�
dejde că e sănătos și s�a tras mai
înspre Slobozia, încolo.

23 august
Pe la începutul anului eram

gata�gata să cumpăr niște acțiuni
la o companie care dezvoltă și ea
cum poate calculatorul cuantic.
N�am mai avut bani să cumpăr și
oricum nu erau cine�știe�ce in �
vestiție, fiindcă anul ăsta au mers
bine acțiunile la fabricile de hâr�
tie igienică. Despre progres, deo �
camdată atât. 

Lămuritor congresul PSD, mă�
car acum știm de unde și�a luat
Ciolacu pitic de grădină.

Realizări românești:metroul
din Drumul Taberei nu ajunge

chiar în Drumul Taberei și nu e
chiar metrou, dar merge și așa.

22 august
Înghite PNL�ul pesediști cu o

poftă de zici că e doamna Udrea
scăpată la buget.

21 august
Nu era otravă, era vaccinul

rusesc, nu era poloniu, era o că�
dere de glicemie, nu era un asasi�
nat, era o boală autoimună, nu e
mileniul III, ci Evul Mediu timpu�
riu cu bani din gaze. 

E drăguț că România e în�
conjurată de regimuri dictato�
riale, dar nu ne îngrijorează,
fiindcă oricum nu înțelegem ni �
mic din istorie și merge și așa, la
o adică mai facem o românească
și ne înțe legem noi cu oricine,
Doamne ajută.

Nu am mai văzut atâtea mu �
tre patibulare, atâtea mufe de
hoți, proști, lachei și doctori în
siguranță națională, atâtea sloga�
nuri imbecile pe toate gardurile
tocmai de la alegerile trecute. 

Ce vlogării copiilor care 

descoperă rahatul de pe clanță vi�
zibil de pe lună, să vezi ce o să fie
când o descoperi Firea apa caldă. 

19 august
Natura jegului e să maculeze.

Aidoma, natura corupților e să co�
rupă și a sclaveților voluntari să
pupe în bot și să pape tot.

Are niște nostalgii doamna
Vrânceanu�Firea�Pandele de zici
că a emanat�o APACA.

Băsescu și�a prezentat și 
el echipa? Poate vine cu un lot
frumos, cu tinerii de perspectivă
Videanu și Berceanu, cu Nuți
Udrea. Mă rog, cu cine nu e încă
la puș cărie.

„Echipa Firea“ e de vis, iar vi �
sul e un banc: Petre Roman, Mi�
tică Dragomir și Tata Puiu intră
într�un consiliu.

18 august
La ce „echipă“ și�a făcut, pare

că Firea trage tare să ne califice la
Balcaniada din ’88. 

Și�a bătut joc alde Firea. Cap
de listă trebuia să fie regretatul
Gil Dobrică, hai acasă.

De ce nu e pe liste Brătia �
nu�Cartof? Cât ne mai batem
joc de adevăratele valori? Unde
e Cartof?

Vești bune: la intrarea în ca�
bina de vot se dau o pipetă de apă
caldă, o sălățică boeuf și o casetă
VHS cu revelionul ’92�’93.

S�au întors Petre Roman și
puloverele pe gât, se simte iz de
Lambada, bun�venit, 1990.

Moartea din Carpați candi�
dează din partea PNL să fie consi�
lier județean la Galați. Așadar în
curând va trebui să�și schimbe
numele în Moartea de la malul
Dunării.

Absențe regretabile de pe
lista PSD: Viorel Lis cu soția, Vic�
tor Ciorbea, Sandu Ciorbă, Naste
din Berceni de la formația vocal�
instrumentală Albatros, Vierme
de la Animal X, Sișu, Tzanca Ura�
ganu, Daniela Gyorfi, Gina Go�
gean, Soso de la Big Brother, Dă� 
nuț Lupu, Ion Iliescu, Miron Coz �
ma, Marinela Nițu, Dan Ciotoi,
Maricica Puică, frații Pește, Emil
Bobu și canapeaua lui Măruță. 

Asta nu e listă de dregători,

deși cuprinde o salbă de paharnici.
Pare una de invitați la un studio
tv preistoric. Lume, lume, trece
circul celebrităților de altădată la
carpatici. Ceea ce înseamnă că, în
douăzeci de ani, Vulpița & Viorel
sunt la locul lor în administrația
publică rrromânească: măcar vi�
ceprimari.

17 august
E drăguț sloganul lui Tudora�

che: „Copiii noștri cresc frumos“.
Propun și: „Prietenii noștri joacă
table și barbut la Monte�Carlo“.

Propunere slogan Firea: vă
dau ligheane noi pentru apă caldă.

16 august
Dar dacă pensiile speciale

sunt doar o compensație pentru
gra vul handicap gramatical și
groaznicul handicap moral al
greilor încercați? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (XIII)

Eu nu prea am înţeles celebrul afiș
al lui Rodcenko (serigrafie, 1924).
O tipă strigă Knigi! (cărţi). Aflăm că
e vorba de cărţi „din toate
domeniile cunoașterii“. Deasupra
și dedesubt, numele LENGIZ –
acronimul Editurii de Stat din
Leningrad (azi Sankt Petersburg).
IZ vine de la izdatelstvo, editură,
cum știu și nevorbitorii de rusă din
cuvântul samizdat, a cărui idee de
atunci, de a-ţi multiplica singur
textul și a te difuza clandestin
când statului nu-i convine ce ai tu
de zis, nu mai are nici o noimă azi,
când ne difuzăm toţi pe rupte în
social media.

Știu că ar trebui să fiu capabil să
analizez montajul la rece, ca pe o
operă de artă. Dacă ești profesor
la Yale îți vine ușor s�o faci, să�ți
placă forța primitivă a imaginii,
geometria ei vitalistă sau mai știu
eu ce. Mie mi se activează însă
amintiri din comunism care mă
împiedică să mă bucur de elanurile

fruste al posterelor bolșevice.
Pentru că îmi lipsește obiectivita�
tea, simplitatea lor nu mi se pare
a eleganței, ci a clișeului și bru �
talității. Istoria m�a lăsat fără gust
estetic. Un critic de artă va vorbi
aici poate de constructivism, de
felul în care a prelucrat Rodcenko
inovațiile lui Malevici și El Lisițki
(„constructorul“ modernist de
cărți…); eu nu mai văd aici decât
realismul popular către care Sta�
lin a pistonat extraordinara avan�
gardă artistică rusă.

Ar trebui măcar să fiu trup și
suflet de partea mesajului. Cine e
împotriva cărților?! Poți oare să ai
rezerve în fața unui program de
popularizare a lecturii, doar pen�
tru că ți se pare că ar cauționa o
întreagă ordine socială? E absolut
esențial, cu asta sunt de acord, să
te asiguri că oamenii au acces la
cărți. Dar dacă asta se întâmplă ca
parte a unui pachet politic, în care
se face o selecție strictă a cărților
care se pot publica/ traduce și se
împănează aproape orice text cu
ideologie – atunci am nevoie de
timp ca să mai reflectez. Cu cărți
scumpe, e clar, nu educi masele.
Pe de altă parte, cu cărți subven �
ționate, dar cenzurate și triate, nu
creezi elite autentice, nu ajungi la
performanță și democrație. Fru�
moasele cuvinte „cărți din toate
domeniile cunoașterii“ vor trebui
completate în minte așa: „scrise
de oamenii noștri verificați, sau
traduse din anumite limbi, apărute
în anumiți ani și fără producție

științifică socio�umană din Occi�
dent“. Pe de altă parte, cum în
1924, anul afișului (și al morții lui
Lenin) majoritatea populației ru�
rale din Rusia e încă analfabetă, e
clar că scopul campaniei nu e să
creeze specialiști competitivi pe
plan internațional. 

Posterul lui Rodcenko, ca și
în cazul altor programe de stat
pentru care marele fotograf și
grafician sovietic a lucrat, are un
scop social. Trebuie să te facă să
te îndrepți spre cărți ca spre niște
unelte – să poți citi despre agri�
cultură, despre igienă, despre
doctrina partidului. Efortul de al�
fabetizare e cum nu se poate mai
lăudabil. În principiu. Motorul lui
n�a fost însă unul pur umanist –
obsesia lui Lenin că nu poți face
politică cu analfabeți. 

Femeia din poză e Lilia Brik,
sora Elsei Triolet. Unele din poe�
ziile scrise pentru ea de Maia�
kovski după 1915 au fost ilustrate
chiar de Rodcenko. Îi pui așadar
acestei tipe bogate și sofisticate o
basma țărănească în cap, astfel
încât ea să devină omul simplu ce
vinde un mesaj poporului său. Par �
că ar fi aici un simbol al ipocriziei

fundamentale a tuturor regimuri�
lor politice ale egalității, propo�
văduite săracilor de oameni care
se îmbogățesc pe seama ei. Sau
poa te nu e, după cum poate că și
zvonurile că ea a fost implicată
mai târziu în NKVD nu sunt decât
zvonuri. 

Dar toate astea mă împiedică
nițel să apreciez excelența tehnică
a afișului (tot așa cum e greu de
apreciat excelența tehnică a fil�
mului lui Leni Riefenstahl, un de�
ceniu mai târziu). Adaug și sen� 
timentul stânjenitor că puțini mai
cunosc azi nume ca Triolet, Ara�
gon, Maiakovski. Istoria literaturii
e un lux. Am citit vreo patru vo�
lume ale cumnatului Liliei Brik și
e adevărat că nu�mi mai amintesc
nimic din ele – dar asta e doar
vina mea.

Închei cu modul deconcer�
tant în care Rodcenko juxtapune
lectura și megafonul. Cărțile nu se
citesc în gașcă, sunt mai degrabă
asociate cu intimitatea tihnită.
Niște publicitate la cărți, ce mare
lucru. Făcută atunci cu mijloacele
matracajului propagandistic. Iar
azi făcută aproape fără nici un fel
de mijloace. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cartea-megafon



Începusem să vorbesc săptă�
mâna trecută despre proaspăta
revoluție pe care părea s�o stâr�
nească în Statele Unite cazul 
George Floyd. Rasă, clasă, 
anvergură socială, șanse și drep�
turi civile, toate par să fie reeva�
luate și reinterogate în acest
proces – poate necesar, sigur
exagerat și, pe de altă parte,
poate întârziat. Ce va ieși de aici
nu e foarte clar; aș zice însă că
aceia care speră într�o revoluție
veritabilă, ca și cei care se tem 
de ea, se înșală.

Ca fărâmă de argument, amin�
team de compania HBO Max, care,
cu o abilă conștiință civică, a vali�
dat rapid protestele antirasiste
din America. Le�a validat fără a le
susține și fără a le respinge (că de�
ocamdată nu se știe cum o să se în�
cheie toată povestea), retrăgând o
vreme de la difuzare filmul Pe ari�
pile vântului. Iar apoi, împachetat

într�un discurs introductiv de �
spre situația afroamericanilor din
secolul al XIX�lea, despre sclavie
și democrație, l�a relansat în rețea
pe valul mediatic iscat deja în
toată lumea. Mi s�a părut o miș �
care inteligentă, din care toate
părțile au avut de câștigat: și acti �
viștii civici antirasism, și demo �
crația egalitaristă, și compania
HBO Max, care a avut cu siguranță
parte de mulți spectatori noi și
vechi, dornici să vadă sau revadă
noul pachet Pe aripile vântului.

Cei de la HBO Max n�au fost
singurii care au acționat astfel,
rapid și eficient. Compania Pep�
siCo a anunțat că va renunța la
numele de marcă Aunt Jemina, a
cărui imagine reprezentativă era o
femeie mai în vârstă și de culoare,
pentru a nu perpetua un stereotip
rasist, cel al negresei harnice și ve�
sele din anii sclaviei. Interesant
este că urmașii unor actrițe de 
culoare care la vremea lor au por�
tretizat�o pe mătușa Jemina au
protestat împotriva modificării
brandului și logoului, susținând
că nu e bine să renunțăm acum la
tot și toate, fiindcă „bună sau rea,
asta este istoria noastră“. Nu e un
protest cu mari șanse de reușită,
fiindcă atunci când o corporație
ia o decizie de acest gen, nici isto�
ria, nici traumele trecutului și nici
măcar justiția socială nu intră cu
adevărat în calcul.

Căci în ultimele luni a existat
un val de rebranding și redefiniri

ale unor mărci comerciale ce pu�
teau părea asociate unor stereoti�
puri rasiste. Din fandacsie în
ipohondrie, vorba lui Caragiale,
dar cred că raționamentul corpo�
ratist a fost cu totul altul: ce se
schimbă nu se fluieră. Așa că și
compania Mars a decis să „dez�
volte“ (cum sună discursul oficial)
marca lor înregistrată Uncle
Ben’s, a cărui imagine este (adică
era) un afroamerican vârstnic, cu
un papion la gât. Legenda promo�
vată în trecut de companie nu
avea nici o legătură cu sclavia –
vorbea despre un cultivator de
orez de culoare, faimos pentru 
calitatea orezului său –, dar, cum
ziceam, celor responsabili de bu�
năstarea companiei li s�a părut
riscant să asocieze produsul lor cu
imaginea unui negru. Și bănuiesc
că, încet�încet, astfel de stereoti�
puri rasiale o să dispară și pe toate
ambalajele de produse o să vezi
doar albi (caucazieni) – ceea ce, la

rigoare, e tot o formă de rasism.
Valul de corectitudine corpo�

ratistă preventivă a ajuns repede
și în Europa. Brandul Knorr, de �
ținut de compania Unilever, a
anunțat că își va redenumi „sosul
țigănesc“ (Zigeunersauce), fiindcă
denumirea lui etalează o atitudine
discriminatorie față de romi. Prin
urmare, fostul sos țigănesc a deve�
nit de�acum înainte „sos paprika
unguresc“. Consiliul German pen�
tru Romi a salutat decizia și cred
că și maghiarii s�au bucurat, fiind �
că noul nume le promovează su�
plimentar imaginea – și nu�i
pa radoxal că același fapt e discri�
minatoriu și negativ pentru unii,
însă pozitiv și benefic pentru alții?

E însă absolut normal. Până
la revoluția globală, lumea e
influențată de piața globală și de
marii ei jucători, corporațiile
mul tinaționale. Dacă i se pare cui �
va că ele sunt gata să se ralieze
unor mișcări civice – mai mult,
unei revoluții sociale de anver�
gură, care ar putea răsturna struc�
turi, ierarhii, chiar și corporații,
care ar putea bulversa și reorga�
niza pe alte baze întreaga socie�
tate –, se înșală amarnic. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Revoluția se mai amână (II)

AMoțiunea de cenzură depusă 
de PSD se va dezbate luni. 
Dar ce sens are un asemenea 
demers taman în campania de la
locale și cu trei luni înainte 
de alegerile generale? Curios
moment, nu? 

De ce nu e lăsat liberalul Orban să
administreze țara până în decem�
brie, apoi să fie instalat guvernul
rezultat din alegeri? Chiar e PSD
atât de nerăbdător, iar țara are
nevoie acum de un alt guvern?
Asta o fi problema numărul unu a
românilor? Și dacă tot vorbim de
un nou cabinet, cine să formeze
guvernul dacă Orban pică luni în
Parlament? Sunt PSD, Pro Româ�
nia și ALDE pregătite să guver�
neze mai eficient decât au făcut�o
până acum? 

Pentru că, oricât s�ar chinui
să arate Ponta și Tăriceanu că re�
prezintă fețe noi în politică, n�au
cum să mai păcălească pe nimeni.
Și unul, și celălalt au fost în di�
verse moduri la putere, fie îm�
preună, fie separat, în diverse
conjuncturi.

Și totuși ce l�o fi apucat pe
șeful PSD Marcel Ciolacu să de�
pună moțiunea de cenzură? Și de
ce acum, în august, când încă sunt
concediile, iar Covidul bate re�
cord după record? 

Social�democrații și�au insta�
lat o nouă conducere la partid,
după congresul de săptămâna
trecută, iar echipa cea proaspătă
are de livrat rezultate. Căci se
anunță vremuri complicate în caz
de eșec. După alegerile parlamen�
tare se va trage linia, iar liderii PSD
din teritoriu vor cere expli cații. Po�
sibil să nu fie luat nimeni de
urechi la partid dacă noii șefi vor
avea rezultate remarcabile. Rezul�
tate care deocamdată nu arată gro�
zav în sondajele de opinie.

E o bătălie teribilă în aceste
zile, ba chiar ore, pe fiecare parla�
mentar în parte. Dacă moțiunea
PSD eșuează, atunci PNL va re�
purta în alegeri o victorie chiar
mai confortabilă decât o arată
acum sondajele lui Pieleanu, Dân �
cu sau cele ale IMAS. Dacă însă
moțiunea trece, atunci PSD se
menține în joc și poate spera ceva

voturi în plus la locale, iar mai
apoi la parlamentare.

Pentru PSD, trecerea moțiu �
nii este așadar vitală. PNL încă nu
s�a erodat suficient chiar dacă
suntem în plină pandemie, ba
chiar campania liberalilor pare să
indice un partid decis să nu mai
lase lucrurile la întâmplare ca în
2016. La vremea respectivă PNL 
n�a avut chef de luptă, n�a avut
program, cum n�a avut nici condu�
cere eficientă.

Revenind la PSD, pentru Cio�
lacu și echipa sa alegerile care ur�
mează sunt mai importante decât
congresul care s�a tocmai s�a 
încheiat. Filialele pot oricând
convoca un nou congres dacă re�
zultatul din 27 septembrie va fi
nesatisfăcător.

Bătălia pentru moțiune e pri�
mul episod de urmărit al campa�
niei electorale. Nu va schimba
semnificativ scorul partidelor,
dar va influența moralul trupelor.
De fapt asta e și miza moțiunii.
PSD vrea să arate propriilor su�
porteri că e un partid viu, gata să
preia puterea, care își revine după

epoca Dragnea. Rănile încă nu 
s�au vindecat, în unele județe
candidații dau jos sigla PSD de pe
bannere, partidul nu are încre�
dere, nu e atmosfera de altădată.

PSD a pierdut primari, alții au
rămas pe baricadele stângii, dar la
prima adiere de vânt vor juca la
două capete, dacă nu cumva vor
schimba tabăra cu totul. 

Și pentru PNL e un moment
important, chiar dacă dincolo de
epilogul moțiunii, liberalii știu că
se pot baza pe locomotiva nem �
țească. Iohannis a spus că nu va
mai da celor din PSD guvernul,
astfel că PNL poate sta liniștit. 

Însă trecerea moțiunii de
cenzură poate încurca socotelile
în tabăra PNL. PSD poate spune în
acest caz că, dacă șeful statului nu
le acceptă premierul, atunci va
bloca ținerea parlamentarelor pe
6 decembrie. 

O poate face, mai ales că e în
interesul PSD împingerea scruti�
nului pentru Parlament undeva
către primăvara anului 2021.

De aici probabil și forfota
declanșată la liberali, care au tre�
cut la cumpărături de aleși social�
democrați pe final de vară.

Dacă moțiunea eșuează, PNL
va avea asigurată liniștea la gu�
vernare și poate pregăti mi �
nuțios cele două confruntări
electorale de la finalul acestui
an. Ar fi semnalul că PSD a pier�
dut definitiv majoritatea pe fi �
nal de mandat.

Cât privește restul scenei po�
litice, doar USR�PLUS mai poate
câștiga ceva puncte. Asta dacă va
avea forța să arate publicului că e
o bătălie teribilă pe resurse și că
nici PSD, nici PNL nu�s preocu�
pate cu adevărat de gestionarea
treburilor țării.

Dar USR�PLUS este dator și
propriului electorat cu niște
explicații. Alianța, transformată
recent într�un singur partid, n�a
fost în stare să pună candidați în
destule localități în țară, dove�
dind în multe județe amatorism
politic.

Localele rămân o bătălie în �
tre coloși, PNL fiind deocamdată
într�un avantaj liniștitor în fața
social�democraților. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Calculele moțiunii
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Romanul Dimineaţă pierdută al
Gabrielei Adameșteanu se află 
pe lista recomandărilor de lectură
pentru această vară făcute de
Consiliul European. Lista de
recomandări de lectură cuprinde
18 titluri din 18 state membre UE și
a fost iniţiată de Biblioteca Consili-
ului European și fosta Președinţie
a Croaţiei la Consiliul Uniunii Eu-
ropene, sub titlul „Cititori ai Eu-
ropei. Listă de lectură“.

Lista a fost întocmită pe baza se �
lecției făcute de Reprezen tanțele
Permanente pe lângă Uniunea

Europeană (UE) și cuprinde ro�
mane grafice, ficțiune istorică,
basme, piese de teatru. 

Reprezentanța României pe
lângă UE a propus Dimineață pier�
dută de Gabriela Adameșteanu,
roman apărut în 1984 la Cartea
Românească și publicat în opt
ediții la Polirom.

Romanul a fost dramatizat și
pus în scenă de Cătălina Buzoianu la
Teatrul Bulandra (decembrie 1986 –
februarie 1990), cu o distribuție de
aur: Tamara Buciuceanu, Gina Pa�
trichi, Victor Rebengiuc, Irina 

Petrescu, Rodica Tapalagă, Mar�
cel Iureș, Mihai Constantin etc.

A fost până acum tradus în
franceză, germană, maghiară, spa�
niolă, italiană, ebraică, bulgară,
engleză, portugheză, polonă, es�
tonă, turcă, suedeză.

Traducerea în limba germană
a Dimineții pierdute, realizată de
Eva Ruth Wemme, a obținut Pre�
miul Târgului de Carte de la Leip�
zig (ediția 2019).

Absolventă de Litere la Uni�
versitatea București, Gabriela
Adameșteanu a lucrat la Editura

Enciclopedică (1965�1984) și la
Cartea Românească (1985�1990).
Redactor�șef al săptămânalului
„22“, editat de Grupul pentru Dia�
log Social (1991�2005), și al supli�
mentului „Bucureștiul Cultural“
(până în 2013). Vicepreședintă
(2000�2004) și președintă a Cen�
trului Român PEN (2004�2006).
Membră a juriului pentru Pre�
miul Uniunii Latine (2007�2010).
Ordinul Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres (2013), acordat

de Ministerul Culturii din Franța.
Cărțile ei, constant reeditate,

au primit numeroase premii na �
ționale, sunt traduse în 16 limbi și
foarte bine primite de critica lite�
rară română și internațională.

Alte scrieri:Romane:Drumul
egal al fiecărei zile (1975), Întâlni�
rea (2007), Provizorat (2010), Fon�
tana di Trevi (2018). Proză scurtă:
Dăruiește�ți o zi de vacanță (1979),
Vară�primăvară (1989). Non�fic�
tion:Anii romantici (2014). SDC

Dimineață pierdută, de
Gabriela Adameșteanu,
recomandat de
Consiliul European 



În articolul din ediţia precedentă a
„Suplimentului de cultură“ mă în-
trebam încă din titlu Când revine
teatrul românesc în săli?. Între-
barea răsare natural dacă te uiţi în
calendar și remarci rapiditatea cu
care trec ultimele zile de vară,
parcă mai în viteză decât altădată,
iar instalarea toamnei, cu scăderi
de temperatură, ploaie și vânt, 
va zădărnici în scurtă vreme întâl-
nirile outdoors. 

O reacție amplă a artiștilor din
toate domeniile artelor spectaco�
lului pe rețele de socializare (pos�
tări, comentarii, rame pentru fo�  
tografia de profil etc.) – online�ul
ia fața, prin impact și amploare,
altor forme de comunicare, chiar
dacă atomizat, în interiorul bule�
lor și controlat de algoritmii digi�
tali – i�a determinat pe decidenți
să pună pe masa discuțiilor și
problemele acestui tip de activi�
tate. Vor fi fost, poate, și niște gân�
duri electorale la mijloc – artiștii
au, totuși, prin vizibilitatea pe
care rampa le�o conferă, putere

de influență, sunt o categorie
deloc de neglijat. Îmi place chiar
să cred că a contat și potențialul
sectoarelor creative de a contri�
bui la produsul intern brut. Și că,
având grijă la armonia compo�
nentelor societății, i�a venit rân�
dul și celui cultural. Important e că
se are în vedere reluarea re pre �
zentațiilor în incinte.

Într�o conferință de presă de
la Palatul Cotroceni, miercuri
seara președintele Klaus Johannis
a lansat 1 septembrie ca dată pro�
babilă. Mediile guvernamentale
luau în calcul și jumătatea lui sep�
tembrie, pentru a mai câștiga niște
săptămâni în care să nu suplimen�
teze factorii de risc din comunitate
și să constate (in)sta bilitatea ten �
dințelor epidemiologice. Pentru a
păstra un fel de echilibru în raport
cu dinamica vacanțelor, a căror
prevalență în preocupările popu �
lației va scădea. Guvernul a decis,
totuși, în favoarea primei zile a lui
septembrie, la pachet cu restau�
rantele și adunările electorale. 

O RESETARE A
FAMILIARITĂȚILOR
TRADIȚIONALE

E minunat că ne reîntoarcem in�
doors, ca în alte țări din Europa!
Nu va fi simplu, e necesară stabi�
lirea și exersarea unor rutine. E
esențial ca lucrătorii din aria cul�
turii live și spectatorii lor să fie
foarte atenți la condiționările sa�
nitare. Ca în toate celelalte sfere

ale societății, în funcție de situația
medicală, de cota de îmbolnăviri,
acolo unde situația va vira de la
verde, la galben sau (să sperăm că
nu) roșu, activitatea se va res�
trânge la nivel local. 

Anunțul de redeschidere vine
însoțit de un pachet de norme
specifice, elaborate de repre ze n �
tanții Ministerului Sănătății și ai
Ministerului Culturii, puse în dez�
batere publică. Prevederile vor
reașeza funcționarea instituțiilor
de spectacole în „noua normali�
tate“, a respectării distanței de 1,5�
2 m, a purtării măștilor, a evitării
aglomerărilor la intrare/ ieșire, a
protejării artiștilor și tehnicienilor
de scenă, a dezinfectării sălilor, foa�
ierelor, a tuturor spațiilor comune.
Aplicarea lor înseamnă măcar câ�
teva zile de adaptare a „vechii
normalități“ la canonul de pande�
mie, o resetare a familia rităților
tradiționale într�un parteneriat al
oamenilor de teatru și al celor care
îi urmăresc și�i aplaudă.

În paralel, teatrele își vor
privi analitic repertoriile și, într�o
primă fază, vor programa cre ațiile
cu mai puțini actori în distribuție,
pentru a evita aglomerarea sce�
nică. Și durata e un item de medi�
tat. O durată rezonabilă, în con� 
dițiile date, spectacolele de�o oră,
o oră și ceva fiind mai înțelept de
rulat. Ca strategie de marketing,
în top întâietatea o vor avea
producțiile mai noi, cu nume ră�
sunătoare în distribuție, pentru a
reatrage fanii. 

NECUNOSCUTUL 
ȘI CURIOZITATEA

Sună ciudat, dar portretul robot
al spectacolului de preferat pen�
tru acest reînceput este trasat în
linii mari de numărul de actori din
distribuție, popularitatea echi pei
de realizatori, să fie recent, să du�
reze în jur de o oră. Pare neo �
bișnuit, dar e un cumul de însușiri
ce poate face diferențe în numă�
rul de bilete vândute. Și ne va în�
gădui tuturor acomodarea la ra� 
ma pandemică.  

După șase luni de absență sce�
nică, repetițiile vor fi la ordinea zilei.
Chiar dacă în intervalul de izolare
nu s�au rupt complet de atribuțiile
profesionale, actorii trebuie să�și
readucă forma la cea mai bună cotă
a ei. Să�și reantreneze memoria, să
revadă replicile din rolurile în care
sunt distri buiți, să revină la agili �
tățile fizice de odinioară. Să reînvie
legăturile scenice întrerupte abrupt.
E un proces care necesită puțin timp
și exersare în echipă.   

Punerea în vânzarea a biletelor

(atâtea câte vor fi) și promovarea
cer în egală măsură un interval de
o săptămână – două. Companiile
independente vor întâmpina difi �
cultăți financiare prin limitarea
numărului de spectatori. La pre �
țul ante�pandemie al biletelor nu
vor reuși să acopere costurile, iar
asta se va traduce în urcarea
prețului. Majorarea va fi cumpă�
nită: să nu afecteze puterea de
cumpărarea a doritorilor; să nu�i
îndepărteze de ușile micilor săli
unde funcționează. 

Necunoscutul și curiozitatea
merg și către zona publicului, al
cărui răspuns e greu de anticipat.
Vom vedea în scurt timp urmele
lăsate de difuzările online gratuite.
De reflexul de a evita adunările
mari. De stranietatea purtării unei
măști în interior, timp de un ceas
sau două. O întrebare se impune
firesc: cât va cântări în balanța de�
ciziei nevoia de socializare cultu�
rală și cât teama unui posibil risc
de contaminare? Personal, cred că
lumea va reveni la teatru. Ca o
demonstrație de afecțiune. SDC

7
ANUL XVI NR. 699
29 AUGUST – 4 SEPTEMBRIE 2020 teatru

www.suplimentuldecultura.ro

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Se redeschid sălile 
de spectacole

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITOAREA NORA IUGA

„Cred că viitorul se află în trecut“

Prima dintre ele ar fi, desigur,
titlul său, ale cărui conotaţii
trimit la prezenţa și compe -
tiţiile hipice. De ce acest uni- 
vers și ce amprentă are el în
viaţa autoarei? A doua ţine de
însăși structura sa narativă –
să nu uităm că avem aici de-a
face cu un roman –, mai precis
de maniera în care textul, în
sensul lui propriu de ţesătură,
reușește să se sustragă spa -
ţiului și timpului și să evadeze
în visare. Ce tensiune este
necesară aici pentru a asigura
evocării toată forţa necesară
și cum reușește autoarea să
dea nostalgiei o tentă pe care
am califica-o atât de apropiată
de cea japoneză numită
„natsukashii“, o nos talgie
fericită, atât de apropiată de
cea a unui Ion Creangă?

DAN BURCEA

La aceste întrebări și la altele legate
de geneza și de scrierea acestui
roman, am rugat�o să ne răspundă
pe însăși Nora Iuga, care a primit
cu amabilitate invitația noastră.

Înainte de toate, vă mulțumesc
că ați răspuns invitației noastre.
Cum spuneam în introducere,
Hipodrom respiră amplu un
sentiment de nostalgie fericită.
Este această fragranță izvorul
din care își trage substanța car-
tea dumneavoastră? Cum s-a
născut ea?

E curios că dumneavoastră folo �
siți termenul „nostalgie fericită“
pentru toate experiențele care ar
putea fi privite ca aproape insu�
portabile de o tânără de 23 de ani,
în primul ei an de profesorat la o
școală cu limbă de predare ger�
mană din Sibiu, unde eram „regă �
țeanca“, și, evident, „irezistibila“.
Cuvântul fericită în partea cea

mai substanțială a cărții se dato�
rează poate faptului că orice du�
rere îmi trece repede. 

Sintagma aceasta de „nostalgie
fericită“ mi s-a părut potrivită
cu tonul pe care îl dați încă de la
începutul romanului dumnea-
voastră atunci când evocați
amintirea orașului Hermann -
stadt, „orașul ales“, cum îl
numiți. Personal, eu am împru-
mutat-o de la scriitoarea belgia-
nă Amélie Nothomb. Iată ce
spunea ea într-un interviu de -
spre sensul dat nostalgiei: „A ne
întoarce către trecut pentru a
retrăi ceea ce trecutul ne-a ofe-
rit mai bun, ar trebui să ne facă
fericiți, să ne facă să ne gândim
că această fericire trecută nu
este moartă, că este la îndemâ-
na noastră  […], în orice mo-
ment, fiindcă ea continuă să tră-
iască în noi“. Sunteți de acord cu
această perspectivă? Am putea-
o aplica la Hipodrom, dacă nu

total, cel puțin în tonul general?

Interesantă combinație ați reușit
să realizați. Eu alătur de obicei
nostalgia cu „dorul“, iar „dorul“
cred că face parte din familia du�
rerii, dacă nu e chiar sinonim cu
ea. Oricum, o nostalgie fericită nu
poate fi niciodată o dorință ce nu
se poate împlini decât în imagina�
ria sau dacă îți place să suferi. Ma�
joritatea poeților suferă de boala
asta, mai ales când au devenit au�
toimuni. Am vrut să tratez cu se�
riozitate această întrebare, dar
recunosc că ați sesizat ceva care
îmi e propriu. Oricât de indispen�
sabil mi�ar fi un lucru pierdut,
ceva cum e Hermannstadtul tot
mai departe de mine acum, am ca�
pacitatea de a�l reînvia în gând, în
vis și chiar în credința neștirbită că
pe el, chiar atunci când nu mai e în
spațiul meu, timpul mi�l va aduce
înapoi. Timpul le așază mereu pe
toate la locul lor. Poate că nostal�
gia fericită e l’éternel retour!

De ce ați optat pentru genul 
romanesc? Este romanul, în 

cazul Hipodromului, instrumen-
tul cel mai adaptat intenției
dumneavoastră de a vă con-
semna memoriile? 

Sigur, cartea asta s�ar putea în�
scrie în multe tipuri prozastice, e
greu să�i găsești un singur gen
care să i se potrivească mănușă.
Dacă aș fi un scriitor cu pretenția
că sunt deasupra balcanismului
nostru, aș spune că nu mă prea in�
teresează părerea majorității cri�
ticilor actuali aflată într�o criză la
fel de mare ca și poezia, de asta,
sincer, singura mea mândrie e că
majoritatea cărților mele nu se
pot încadra în nici o categorie. Eu
trăiesc ca scriitor în no man’s land,
acel teritoriu nedelimitat, care nu
apar ține nimănui.

Cum ați trecut de la Nora cea
reală la Iuga Eleonora, Norica,
Ninica, Ninel, Noruleţ, Noriko-
San, Noricica, Noruca? Ce efort i
se cere unui romancier pentru a
se imagina drept un personaj 
de ficțiune?   

Nu eu mi�am ales mulțimea 
numelor care mi�au fost date. Pro�
babil că aveam o disponibilitate
neo bișnuită de a le sugera cunos �
cuților mereu un alt personaj. Da,
recunosc. Chiar nu sunt ca majori�
tatea confraților mei. Asta îmi
place cel mai mult. Ce dacă unii�mi
spun că nu putem fi prieteni, că
prea suntem incompatibili. Mi s�au
dat zeci de nume, după rolul care
își închipuiau spectatorii sau citi�
torii sau iubiții că mi s�ar potrivi, fi�
indcă eu pot să fiu dimineața,
No ricel, la prânz, Norica și la ora
vesperală, Noriko�San. 

Pe care dintre toate acestea le
preferați? Și ce vă sugerează
acestea?

Norica îmi spuneau colegele de
școală și tovarășii de joacă, când
învățam după�masa. Ei erau cei
mai importanți, erau aliații sau
inamicii și tovarășii mei de joacă,
la „Rege, rege, vrem soldați!“ și,
mai ales, la „învârtitul sticlei“. Bă�
tălia și armistițiul sunt treburi se�
rioase, aici nu folosești diminu �
tive. „Noricel“ era pansamentul pe
care mi�l punea, pe rana încă su�
purândă, mămica, atunci când
trecea luna și începea din nou să
mă cheme la masă, semn că pe�
rioada de carceră luase sfârșit.
Noriko�San îmi spuneam singură,
seara înainte de culcare, cu glasul
lui Perus, frumoasa mea colegă ar�
meancă, închipuindu�mi că mi�ar
fi plăcut să fie băiat. 

Inutil să reamintim că titlul
cărții trimite semantic la lumea
hipică. La aceasta se adaugă fo-
tografia de pe copertă în care o
femeie (naratoarea?) ține în
mâini sculptura capului unui 
cal alb. Un dublu mister deci?
Cum să îl descifrăm?

Poza de pe coperta mi�a ales�o o
doamnă de la Polirom, pe care 
n�o cunosc, dar ea a fost solul unui
miracol. Nu numai că femeia din
poză ar putea fi oricând confundată

Hipodrom este o carte ce se poate rezuma metaforic prin
sintagma de „zâmbet al amintirii“ folosită de Nora Iuga ca
simbol al exonerării de timp și al transfigurării acesteia
într-un „dar vital“, un fel de inconștiență necesară trăirii 

în teritoriul poeziei, în țara unei Alice obișnuită să navi -
gheze cu ușurință între real și imaginar. Desigur, mai multe
interogații se pot ivi în fața cititorului grăbit să descifreze
esențele distilate în acest volum.
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cu mine, iar calul alb împăiat din
vitrina magazinului de pielărie a
lui Schuster de pe Heltauergasse,
neputând să�mi aparțină, deși 
l�am dorit din prima clipă, mi l�am
făcut din hârtie și�l țin între pal�
mele mele scriind pe el în gând în�
tâmplări imaginare.

De la anii încântători ai copilă-
riei și până la vârsta senectuții,
Jovis vă însoțește cu prezența
sa. Ne puteți ajuta să facem
cunoștință cu el, fără a trăda
bineînțeles întregul secret al
acestui personaj misterios?

Sigur că Jovis, alias Jott, e prezent
până la moarte. Când o fetiță de
10 ani nu primește darul pe care
și�l dorește cel mai mult, va râvni
la el o viață�ntreagă... așa se expli �
că și refugiul în vis. Numai acolo
nu sunt oameni care te spionează
de după perdele chiar când ai 
90 de ani. 

Acordați lipsei acestui cadou la
momentul acela valoarea de
eveniment fondator al ființei
dumneavoastră interioară?

Nu prea înțeleg „valoarea de eve�
niment fondator“! E cât se poate
de simplu. Imaginați�vă un copil,
o fetiță de 10 ani, care are un sin�
gur vis, să primească în dar de
ziua ei calul alb împăiat, cu tot
harnașamentul de paradă, din vi�
trina lui Schuster, proprietarul
marii marochinării din Hermann �
stadt. Calul alb n�a mai plecat din
visul ei toată viața. A intrat în cel
mai sigur seif al marilor noastre
secrete și ea continuă să țină
acolo captiv un cal care trăiește
veșnic în amintirea ei, dându�i
posibilitatea să spună ea ce nu�i
poate dezvălui el. De fapt ăsta e fi�
lonul conducător al cărții, cu
toate celelalte nimicuri inerente
într�o viață de om. 

Tot în acest context și ținând
cont de structura sa, am putea

spune că un subtitlu foarte po-
trivit pe care l-am putea roma-
nului dumneavoastră ar fi „viața
ca o cursă“ în care numele capi-
tolelor sale start, cursa, potou,
epilog sunt ca niște etape
existențiale inconturnabile? 

Aveam 7 ani și mergeam cu buni�
cul la curse în București și la trap
și la galop, de aceea sunt foarte fa�
miliarizată cu cursele de cai. Cele
trei părți ale cărții sunt cele trei
momente principale ale cursei
care reprezintă viața mea: a)
Start, b) Cursa, c) Potou. 

Hermannstadt este orașul cen-
tral în care se petrece acțiunea
romanului dumneavoastră.
Sunteți însă legată și de Bucu -
rești, unde v-ați născut. Ce loc –
real, dar mai ales simbolic –
ocupă acestea în geografia
dumneavoastră memorială?

Da, cele două orașe Hermannstadt,
unde l�am văzut prima oară pe ca �
lul alb – singura mea iubire eternă
inventată, poate unica rea lă și in�
finită, complet inexplicabilă, și
Bucureștiul, orașul în care m�am
născut, mi�am creat o familie că�
reia m�am dedicat total... dar în vii�
toarele călătorii cosmice eu voi
străbate universul pe șaua lui Jovis
alias Jott. Nu am Alzheimer, nici
demență senilă. Totdeauna m�au
atras numai scoborâtorii din fa�
raonul Akhenaton... dar asta e altă
poveste, doar sugerată în carte.  

Dar istoria, cu schimbările 
ei de ieri și de azi?

Pe mine mă interesează numai is�
toria din cărțile de istorie. Din pă�
cate, recunosc că cel mai mult mă
inspiră istoria Evului Mediu, ceea
ce explică originalitatea întregii
mele literaturi.

Locuind astăzi la București,
orașul Hermannstadt continuă
să existe în scrinul memoriei.
Putem oare afirma că fiecare
dintre noi suntem locuitorii
amintirilor noastre și că avem
nevoie de aceste repere pentru
a ne defini ca ființe umane?

Mă miră că nu ați remarcat rolul
esențial pe care îl joacă școala mă�
năstirească a ursulinelor, unde
am învățat 4 ani, exact în perioada

pubertății, în care se naște senti�
mentul acela răscolitor, când vrei
ceva nebunește fără să știi ce... în�
tâlnirea cu misterul. Traversarea
coridoarelor din subsolul ursuli�
nelor, cu lumânarea aprinsă în
mână și corurile maicilor într�o
limbă ciudată. Te simțeai proiectat
în Evul Mediu; iubesc Evul Me diu!
Mă atrage, deși știu că inchiziția
m�ar fi ars pe rug. Și în Hermann �
stadt a existat un rug... ve deți cum
se leagă totul?!

Tot simbolică este și apetența
dumneavoastră pentru ficțiune.
Naratoarea îl numește subiecti-
vism. Aceasta traversează în
ipostaze diferite paginile cărții.
Afirmați că este vorba de ceva
înnăscut, lenifiant și protector,
care vă însoțește din perioada
copilăriei și până în pragul tra-
gerii cortinei. Ce ne puteți spu-
ne despre ea? 

Apetența pentru ficțiune vi se pa �
re caracteristică pentru literatura
mea? Dar toată literatura e fic �
țiune... Știți, când citești ai uneori
impresia că te masturbezi sau faci
amor cu o femeie gonflabilă – pâ �
nă acum nimic nou... Sunt un poet
100%, care scrie numai la dictat,
absolut nimic programat. Lebăda
cu două intrări n�a luat Premiul
USR, fiindcă juriul nu a știut la ce
gen s�o încadreze. Poezie sau
proză? Nu vor ști niciodată că eu
v�am spus doar, trăiesc în no
man’s land. Creative writing nu
naște poezie, transformă poezia în
meserie, o golește de conținutul ei
transcendent, de fapt cred că prin�
cipala strădanie a omului recent
este să alunge transcendența din
ascunzătorile noastre... Asta va
aduce, în cele din urmă moartea
Planetei Albastre. Ziceam că mă
atrage inexplicabil Evul Mediu.
Cred că viitorul se află în trecut. 

Romanul poartă o bogată am-
prentă a bilingvismului, lucru fi-
resc cu epoca, locurile și cariera
dumneavoastră de profesor și
de traducătoare. Ce privire
purtați, cu experiența dumnea-
voastră de o viață, asupra
importanței bilingvismului? 

Mă miră că mă întrebați așa ceva.
Eu m�am născut într�o familie

formată din opt etnii. N�am vrut
să învăț engleza, fiindcă pe asta o
„știe“ toată lumea. O profesoară
de la „Iulia Hasdeu“, unde am ab�
solvit liceul, mi�a spus că ești de
atâtea ori om câte limbi cunoști.

Tocmai fiindcă v-ați născut într-o
familie multilingvă, am dori să
avem părerea dumneavoastră.
Desigur, limba pe care o știe
toată lumea, cum spuneți, este
un erzaț al englezei pe care
lingviștii o numesc „globish“. Ați
putea dezvolta ideea ești de atâ-
tea ori om câte limbi cunoști
trecută prin experiența dum-
neavoastră personală? 

Da, ați reținut bine, sunt o corci�
tură în care se amestecă vreo opt
nații. În afară de un străbunic ger�
man, Heinrich Schmied, singurul
a cărui limbă am învățat�o, proba�
bil că Cineva a știut c�o să�mi prin �
dă bine, limbile celorlalți nu le�am
învățat, doar câteva frânturi ma�
ghiare pe care le schimbau pă rinții
tatălui meu în bucătărie. Ce�
lelalte, toate de proveniență bal�
canică, mi�au rămas interzise. Nu
știu cum se face că nu s�au lipit de
mine. Păcat. Limba mea preferată
a fost totdeauna franceza. Ador ra�
finamentul, frivolitatea stilată, le
scuz până și aerul superior, ade�
sea chiar arogant. Îmi place ne�
buna lor dorință de libertate.
Cul mea, nu îndrăznesc să vorbesc
franceza, dar uneori scriu scrisori
în această limbă care�mi permite
să folosesc un limbaj ușor tandru...
De altfel ador și expresia tendre
amitié. Sunt convinsă că limbile
pe care le vorbești te prind fără 
să�ți dai seama în tiparul lor. 

Ce părere aveți despre propune-
rea de a scoate limba latină din
programul de învățământ ? Exis-
tă o tendință a utilitarismului
școlar care ar vrea să formeze
meseriași și nu oameni culți. Am
citit nu demult în presă o frază
uluitoare care spunea că poezia
nu a ajutat pe nimeni să găsească
un job. Cum priviți acest aspect?

Mă conving tot mai mult că homo
sapiens trage să moară, fiindcă
omul mecanic, cel care produce
realitatea artificială, aducătoare
de profit, câștigă lupta. Când am
intrat în liceu s�a scos greaca,
acum se scoate latina... Limbile se
schimbă de mult, cuvintele vechi
sunt duse la gheenă. Mă�ntreb ce
se întâmplă cu noțiunile folosite
în marile științe umaniste, de fapt,
în tot ce înseamnă educație înaltă
asistăm la prefaceri nesperate,
dar și la anomalii care amenință
planeta! Războiul dintre natură și

tehnologie ia proporții îngrijoră�
toare. Vreți să fiu sinceră? Eu voi
fi poate pe altă orbită într�un alt�
fel de corp călător. Dar până la
urmă Natura va câștiga. Omul e
etern, produsul lui însă nu va fi
niciodată etern. Nu știu cât va trăi
pământul ca să�mi imaginez când
va cădea și el într�o gaură neagră.
Dar acel éternel retour e fără sfâr �
șit. On revient toujours. 

Dacă ar fi să propuneți cititori-
lor o cheie de lectură pentru ro-
manul dumneavoastră, care 
ar fi aceea?

Să dau o cheie de lectură cititoru�
lui cărților mele? Înțeleg că nu
ajunge că s�a inventat creative
writing, trebuie să inventăm și
creative reading. În ce lume trăim,
Doamne! Încep să cred că schim�
barea totală a climei, arderea pă�
durilor, viiturile care duc satele
cu ele, 35 de grade în Siberia, în�
călzirea Polului Nord, topirea
ghețarilor, aștept revărsarea ocea�
nelor, domnia amazoanelor, răz�
boiul roboților, evident pande� 
miile și, în concluzie, vor duce la
mutarea ultimilor pământeni pe
o planetă străină. Sunt curioasă,
cine va avea curajul să se întoarcă
să stingă lumina. Eu am să mă re�
fugiez în vis și�am să văd, în sfâr �
șit, acel Galgen (spânzurătoarea)
într�o veche piață, unde o să mă
ducă Jovis (Jott), pe șaua lui. 

Să privim atunci această cheie
ca pe o chintesență a expe -
rienței dumneavoastră în litera-
tură. Ce sfat ați lăsa celor care
iubesc literatura, dar și celor

care o refuză sau ignoră?

Nu dau lecții de poezie, nu pri�
mesc lecții de poezie. Spun doar
cum îmi place mie să fie. Poezia,
atâta cât e, nu e schiloadă. Ori e,
ori nu e... dacă e cât un plod acolo,
lasă să crească în legea ei și năs�
cătorul de poezie să facă bine să
citească marii poeți ai lumii și
drumul îl va duce exact unde e
așteptat. SDC

Nu dau lecţii de poezie, nu primesc
lecţii de poezie. Spun doar cum îmi
place mie să fie. Poezia, atâta cât e, 
nu e schiloadă.

Limba mea pre-
ferată a fost tot-
deauna franceza.
Ador rafinamentul,
frivolitatea stilată, le
scuz până și ae rul
superior, adesea
chiar arogant.
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F. Brunea-Fox 
și permanența
reportajului
O notație alarmistă a Casei
jurnalistului avertizează
sumbru: „Cei mai mulți studenți
la jurnalism n�au habar că
există. Cei puțini care au auzit de
el nu au cum să�l citească.
Reportajele lui au fost strânse în
câteva cărți care nu se mai
găsesc nici în anticariate“. 

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

În acest context, trebuie salutată
reeditarea recentă a volumului lui
F. Brunea�Fox, Reportajele mele.
1927�1938. Dar nu numai studenții
sau jurnaliștii ar trebui să citească
antologia de față, ci de toți cei care
cred că presa trebuie să demaște
corupția, indolența autorităților,
populismul politicienilor, deturn�
area votului democratic, să atragă
atenția asupra periferiei sociale.

REPORTAJUL CA PRACTICĂ 
A PROBITĂȚII

Filip Brauner, cunoscut mai apoi
ca F. Brunea�Fox, pseudonimul Fox
reprezentând un omagiu adus re�
porterilor de la Fox Movietone News,
s�a născut la Roman, pe 18 ianuarie
1898, într�o familie de intelectuali
evrei care trăise anterior la Chișinău.
Tot la Roman a urmat școala și liceul
teoretic. La 19 ani a debutat în revista
ieșeană „Arena“, condusă de Pamfil
Șeicaru, unde mai semnau Ion Vinea,
Demostene Botez, Cezar Petrescu.
După plecarea la București, a fost
redactor la „Dimineața“ (din 1925)
și la „Adevărul“ (din 1932) până în
1937, când aceste publicații au fost
închise odată cu instaurarea guver�
nului Goga�Cuza. De�a lungul anilor
a mai publicat și în „Cuvântul liber“,
„România liberă“, „Viața româ �
nească“, „Jurnalul de dimineață“,
„Lupta“, „Reporter“, „Curierul israelit“.

După apariția legilor rasiale,
activitatea sa a cunoscut un declin,
semnând în publicații ale comu �
nității evreiești. Iar în 1941 avea
să moară fotograful Iosif Berman,
cel care i�a ilustrat cele mai multe

reportaje. De asemenea, și nu
întâmplător, numele lui Brunea�
Fox poate fi alăturat de cele ale
lui Benjamin Fundoianu (cel mai
apropiat prieten al său), Tristan
Tzara, Ilarie Voronca, Gheorghe
Dinu, Ion Pillat, Felix Aderca, Sașa
Pană, într�o enumerare remar �
cabilă și definitorie pentru avan�
garda literară. Colaborarea cu „In�
tegral“ s�a încheiat în 1928, an care
a marcat de altfel sfârșitul peri �
oadei sale avangardiste.

Reportajele mele. 1927�1938
cuprinde cele mai cunoscute re�
portaje și grupaje (grand�reportage�
ul era la modă în anii ’30) din pe�
rioada care l�a făcut celebru și l�a
instaurat ca fondator al reportaju�
lui românesc: Cinci zile printre
leproși – o lectură atât de potrivită,
iată!, în contextul pandemic al
zilelor noastre –, Trenul�fantomă,
Trustul cerșetorilor, Scene din cam�
pania electorală – lectură obliga�
torie în acest an electoral –, Ali
Kadri, „sultanul“ din Ada�Kaleh –
un necesar exercițiu de investigație,
care, în lectură recentă, ar mai es�
tompa, cred, idealizarea insulei
scufundate în 1970 în apele lacului
de acumulare al hidrocentralei de
la Porțile de Fier. Textul din urmă
ilustrează corupția și traficul de
influență din acele vremuri, care
au lăsat neîngrădită cupiditatea
unui „businessman“ scutit de taxe
vamale, ca Ali Kadri. 

În Scene din campania elec �
torală, urmărind migrația din
secție în secție a unor grupuri de
alegători, Brunea�Fox a investigat
și denunțat furtul, sau măcar de�
naturarea alegerilor din 1927: „La
Secția 23 din Labirint, unde s�au
semnalat aproape o sută de fraude,
ni s�a atras atenția asupra a două
automobile: cel cu nr. 1.265, și cel
cu nr. 626. Acestea transportau
din secție în secție același grup
de alegători angajați «cu ziua». În
două case, din Orzari 62 și Delea
Nouă, se comunicau instrucțiunile.
Aci se afla statul major al «culorii».
Agenții guvernamentali din cele
două automobile veneau la fiece
jumătate de oră să se alimenteze

cu buletine. În multe locuri au
fost identificați. Nu s�au intimidat.
Au continuat în altele“. 

Apoi, Cum a decurs votarea
ne arată că rețeta folosită de par�
tidele postdecembriste, prin anii
2000, nu era nouă, unii morți
putând vota, alții nu: „— Cum stăm
cu morții? — Am luat măsuri să
nu se miște din cimitire. Sunt din
cartier și�i cunosc pe toți cetățenii“. 

Jurnalul unei razii (din Trac�
tirul și trotuarul) ni�l înfățișează
cel mai bine pe reporter, fără a
mai avea nevoie de vreo altă ca �
racterizare: „Ce mai încolo�încoace,
iată�l pe reporter în plin iureș.
Iată�l în harță cu «declasații», cu
«drojdia societății» – cum spun
penaliștii, moraliștii, bonjuriștii,
jurnaliștii, cazuiștii și ceilalți «iști»
ai ordinii publice. El, care de obicei
le arată simpatie, indulgență. Care
nu o dată i�a frecventat, fără nici
o intenție «documentară», ci așa
din prietenoasă curiozitate pentru
firea lor frustă, libertară, pitorească
și originală (vezi Villon, Richepin,
Carco, Gorki), pentru lumea lor
abordabilă fără riscuri când le
câștigi încrederea“. 

Geo Bogza, la rândul său, îl aso�
cia pe cel care „a pus piatra de temelie
a reportajului românesc“ cu un
univers tematic foarte specific: o
lume de dezmoșteniți ai sorții, po �
pulând scrierile lui Brunea�Fox, în
care „toată suferința și mizeria Cap�
italei și provinciei și�au găsit ecou“.

STILUL NU EXCLUDE CRITICA

Senzaționalul, invocat mereu pen�
tru a descrie universul reportajelor
lui Brunea�Fox, ar trebui nuanțat,
căci faptul divers, situațiile neve �
rosimile sau revoltătoare consti�
tuiau centrul de interes al re�
porterului, care a ținut – după cum
menționam anterior – să�și ilus�
treze vizual investigațiile prin in�
termediul fotografiilor lui Iosif
Berman. Faptul divers însă nu este
decorativ: prilejuiește o analiză
critică a sistemului politic sau a
sistemului sanitar, a ipocriziei sau
a convențiilor sociale golite de

conținut. Așa cum se întreba și
Lisette Daniel�Brunea, ce putea fi
senzațional? Suferința bolnavilor
de lepră (care fug pentru că „se
sting de foame“, „hămesiți se duc
să cerșească“ și pe care „nimeni
nu�i oprește să părăsească lazare�
tul oricând“ căci nu există paznici”),
rondul de noapte al prostituatelor,
ghetoul social al evreilor mara �
mureșeni, campaniile electorale
și jocurile de culise ale partidelor?
Sau poate că toate acestea capătă
dimensiunea senzaționalului prin
ochii reporterului, care prin fraza
elegantă și stilistica pătrunzătoare
reușește să provoace la fiecare pas
cititorul: „Orașul e invadat de fluxul
mâinilor miloage, ca o plajă de
meduze“ (Psihologia actului cari�
tabil, în Trustul cerșetorilor). 

De asemenea, în ceea ce ar
putea fi numit astăzi „o incursiune
în România profundă“ (Fotograful
din Pașcani, în Trenul�fantomă),
reporterul observă cu ochiul fin
al scriitorului că „La Pașcani e ren�
dez�vous�ul trenurilor din nordul
Moldovei și un loc de întâlnire a
târgurilor. De aceea aici – ca un
ritual de reuniune a semințiilor
băștinașe – șinele se apropie și
se întretaie. Se miros și își strâng
mâna“. Descrierea leprozeriei din
Cinci zile printre leproși ar putea

fi oricând inclusă într�un manual
de jurnalism: „O casă muruită cu
var, în mijlocul unui lan de porumb,
cu fațada spre câmp. O curte pătrată
și destul de mare, mărginită de alte
locuințe și atenanse. Nici un copac,
nici o podoabă vegetală. Clădirea
pare un conac vechi sau un han
părăsit după o dramă tene broasă.
Ce maladie obscură i�a ofilit însă
înfățișarea, i�a cojit pere ții, i�a năruit
zidurile? Mime tism? Se pot adapta
lucrurile la om? Lepra atacă și ten�
cuiala, pu trezește și cărămizile?“...

În mod evident, Brunea�Fox
practicat un jurnalism riguros, pro�
fund investigativ, dar nu lipsit de
fantezia, libertatea, imagistica și
îndrăzneala literaturii de avan gardă
sau de sarcasm și realism, cum nota
George Macovescu, prieten de�o
viață al lui Brunea�Fox. Firește,
imagi nea completă a reporterului
care a fost Brunea�Fox, „prințul re�
portajelor“, implică parcurgerea a
încă trei volume:Orașul măcelului.
Jurnalul rebeliunii și crimelor le�
gionare (1944), Hârca piratului.
Peisaje dunărene (1957), Memoria
reportajului (1985). SDC

F. Brunea-Fox, Reportajele mele.
1927-1938, colecţia „Biblioteca
Memoria“, Editura Polirom, 2020
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O lună cu trei discuri britanice:
baroc italian cu La Serenissima,
cameral despre iubire și moarte
cu cvartetul Navarra și senzuali�
tate timbrală cinematică cu Sin�
fonia of London. Mi�au mai
plăcut romantismul lui Augustin
Hadelich într�un program ce�
hesc și tema libertății la Dalla�
piccola într�o operă minimalistă
scrisă în 1943. Plus un Lipatti
sentimental și subiectiv lângă un
Isaac Stern pipărat, în marea de
reeditări cauzate de pandemie.

Dallapicola: Il prigioniero –
Michael Nagy, Danish Na-

tional Symphony Orchestra &
Gianandrea Noseda, 

Chandos, 3 iulie 2020

Scrisă de Luigi Dallapiccola în
1943, pe când se ascundea cu soția
evreică în satele de lângă Flo ren �
ța, Il prigioniero a avut premiera
în 1949 într�o transmisie radiofo�
nică Rai. Obsedat de ideea liber �
tății și a destinului, Dallapicolla
și�a construit libretul pe povesti�
rea La torture par l’espérance de
L’Isle�Adam și pe Aventurile lui
Till Eulenspiegel a lui De Coster.
Opera într�un prolog și un act
spune povestea unui prizonier al
Inchiziției spaniole, folosind mu�
zical trei serii de douăsprezece
note intitulate Rugăciune, Spe �
ran ță și Libertate, care conțin tot
materialul vocal al lucrării. 

La final trei lucrări corale ale
lui Dallapiccola din anii ’30, Vara
pentru voci masculine și două lu�
crări pe versuri de Michelangelo
Buonarroti cel tânăr, dedicate
părinților săi. 

Augustin Hadelich – 
Bohemian Tales, Warner

Classics, 3 iulie 2020  

„Mr. Hadelich pare să devină unul
dintre violoniștii excepționali ai
generației sale“ scria în 2017 An�
thony Tommasini în „New York
Times“, iar în 2018 acesta chiar
devenea instrumentistul anului
în State. Augustin Hadelich este
astăzi unul dintre marii violoniști
ai secolului 21, cu repertoriu de la
baroc la Ligeti și Ades. 

Înregistrarea concertului de
Dvořák, sub bagheta aceluiași

Jakub Hrůša cu care cânta în 2017,
este una dintre cele mai frumoase
pe care am auzit�o. Un program
cameral cehesc completează ge�
neroasa înregistrare alături de
pianistul Charles Owen, cu So�
nata de Janáček în tușe întune�
cate și pasionale, cu Patru piese
op. 17 de Suk cu un dezlănțuit ap�
passionato și două superbe bisuri
Dvořák, Humoreska arr. Kreisler
și Songs My Mother Taught Me
arr. Hadelich. Un disc superb, de
ascultat și păstrat.

La Serenissima – Extra Time,
Adrian Chandler, Signum, 

31 iulie 2020 

Concerto per la Solennita di S. Lo�
renzo, cu un exuberant Allegro
final, e din 2015, când britanicii
erau în studio cu Anotimpurile și
RV 286 n�a mai încăput pe disc, la
fel și impetuoasa La Statira de Al�
binoni din 2016 în epoca The Ita�
lian Job sau senzualul Concerto
per Sua Maestà Cattolica Cesarea
de la sesiunea 2019 The Godfather. 

Noutățile, un inedit concert
al napolitanului Brescianello care
sună ca o fuziune vivaldian�ger�
mană (antrenorul violonist & diri�
jor Chandler e și un serios muzi �
colog) și impresionanta muzică de
balet a lui Nicola Matteis folosită

de Caldara la Cajo Marzio Corio�
lano, care alternează trompete
somptuoase cu grația coregrafică
a corzilor – ce gigă delicioasă! Un
album La Serenissima de neratat,
ca și celelalte, de o calitate muzi�
cală ireproșabilă și o pasiune de�
vorantă, condusă de antrenorul�
jucător Chandler, un minunat
violonist de baroc! 

Respighi: Pines, Fountains &
Festivals of Rome – Sinfonia

of London & John Wilson,
Chandos, 31 iulie 2020

Înregistrate pentru Chandos în
acustica voluptoasă a bisericii St.
Augustine din Kilburn, cele trei
opusuri sunt de o frumusețe au�
ditivă viscerală, un triumf al pro�
gramatismului, prin timbralitate
senzuală reliefată în cel mai mic
detaliu de instrumentiștii brita�
nici. Feste Romane e tulburător,
cu fiecare climax răvășitor, de o
adevărată poezie a timbralității,
cu John Wilson extrem de atent la
dozajul volumelor, culoarea e ma�
rele merit al acestui album. 

Orchestra e superbă, cu fie�
care om în parte, dirijorul are tempi
de o vitalitate și complexitate cuce�
ritoare – Wilson e un îndrăgostit 
de Korngold și un șef care nu se
teme de nou –, am auzit siderat 

înregistrarea unei privighetori în
Pini presso una catacomba sau
timbrul exotic al unui buccina, un
corn antic din Imperiul Roman, în
I pini del Gianicolo! Un disc re �
velație, de colecție! 

Love and Death – Navarra
String Quartet, Orchid
Classics, 17 iulie 2020

Cameralul lunii iulie e pentru
mine o înregistrare bizară despre
iubire și moarte cu Navarra SQ,
un cvartet britanic fondat în 2002
care și�a luat numele de la un vin
roșu spaniol. 

Stranietatea vine pentru mi �
ne din sonoritatea aspră, rugoasă
și metalică a celor patru, acesta e
sunetul prezentului în arta cvar�
tetului de coarde. 

Navarra are o energie seducă�
toare, aproape febrilă, de la intro�
ul introspectiv și viril din La
oración de torero de Turina, cu
elegia I Crisantemi scrisă de Puc�
cini la moartea unui prieten și
cvartetul de Janáček. Cele trei ca�
podopere sunt întrețesute de două
miniaturi moderne de Ligeti– ce
încrucișare stilistică! –, pentru ca
programul să se încheie cu nelipsitul
schubertian Fata și moartea atunci
când e vorba de Iubire și Moarte, o
interpretare convingătoare, cu fraze

de o gra nulație palpabilă în partea
a II�a Andante con moto. Un disc
dedicat celor care au suferit de pe
urma pandemiei, un disc de as�
cultat pentru ineditul sonor, fru �
musețea muzicii și intricatele ei
întrebări existențiale. 

Dinu Lipatti – Chopin Piano
Sonata No. 3 op. 58, Enescu
Piano Sonata No. 3 op. 24,

Warner Classics 1956, remas-
tered 30 iulie 2020

Într�o lună în care efectele pande�
miei au adus multe reeditări, cum
e cazul integralei Wilhelm Back �
haus cu sonatele de Beethoven,
Decca 1954, capul de afiș e Isaac
Stern – The Complete Columbia
Analogue Recordings, o colecție
de 75 de CD�uri cu înregistrări
emblematice ale marelui violo�
nist de la a cărui naștere s�au îm�
plinit pe 21 iulie 100 de ani. 

Cofretul conține cele mai apla �
udate concerte înregistrate de sta�
rul american: Bach, Vivaldi, Mo� 
zart, Prokofiev, Bartók și Berg, ală�
turi de mari dirijori ca Dmitri Mi�
tropoulos, Bruno Walter, Georg
Szell, Eugene Ormandy și Leonard
Bernstein, dar și concertul de Stra�
vinski sub bagheta compozitorului,
precum și câteva prime audiții mo�
derne comisionate lui de compozi�
tori ca Penderecki sau Rochberg.
Multă muzică de camera, superbe
pagini cu parteneri de legendă ca
Leonard Rose și Eugene Istomin,
Pablo Casals, Alexander Schneider,
Paul Tortelier și Myra Hess. 

Sentimental și subiectiv, am
ales însă un Lipatti ca reeditare
preferată, un digital Warner re�
masterizat după vinilul mono
EMI din 1956, cu Sonata în si mi �
nor de Chopin și minunata ver�
siune a Sonatei pentru pian op. 24
nr. 3 în re major de George Enes �
cu, înregistrare a Radio Ber na din
octombrie 1943, una dintre cele
mai tonice compoziții enesciene,
cu un andantino de filigran, în
același timp una dintre cele mai
neglijate lucrări din creația sa
pianistică.

Audiție plăcută! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ

Discurile lunii iunie 
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„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din romanul

În așteptare de Mihai

Zamfir, care va apărea

în curând în colecția

„Fiction Ltd.“ a Editurii

Polirom.

– FRAGMENT –

Dacă stă să se gândească, poate că
străduța�fundătură și casa în care
l�a văzut prima oară pe Christi au
avut importanța lor când i�a răs�
puns imediat:da, vreau să mă mut
în Intrarea Vergului, vreau să stau
în aceeași casă cu tine. Vreau să
stau într�un fundac unde oamenii
se cunosc între ei, se salută politi�
cos și complice. Chiar înainte de
a�și fi văzut în amănunt viitoarea
casă, Ileana spusese în mintea ei
un entuziast da. „Poate că trebuia
să mă mut aici pentru că am 

primit casa din mâna lui Christi“,
își spune Ileana ori de câte ori
constată încă o hibă neștiută, încă
o stricăciune până atunci neob�
servată. „Dacă tata ne�a părăsit la
Iași, pe mama și pe mine, băiatul
care a profitat de despărțirea asta
era destinat să�mi găsească și mie
un loc unde să stau. Parcă totul a
fost scris dinainte. Și să nu crezi
în destin!“ […]

Doar relația cu Christi nu i�a
reușit Ileanei. La început s�a ară�
tat prudentă, a încercat să se
apropie de el încet�încet, cum faci
cu animalul pe care�l domes ti �
cești – și avea impresia că e pe
calea cea bună. La primul Crăciun
l�a invitat la masa de Ajun pentru
sărbătorirea mutării, dar și pen�
tru că voia un prim Crăciun în fa�
milia regăsită. A mai chemat două
prietene, n�ar fi vrut o cină în tête�
à�tête, cu brăduțul bogat împodo�
bit și discuri cu colinde; Christi
s�a simțit bine, era și el la al doilea
Crăciun în singurătate, de când
nevasta îl părăsise. După a treia
sticlă de Cotnari adevărat, adusă
special de Tereza de la Iași, îl vă�
zuse cu uimire pe fratele ei emo �
ționat. Înțelegerea reciprocă a

durat puțin. De Anul Nou, Christi
a plecat cine știe unde, iar din pri�
măvara trecută apărea schimba�
rea neașteptată, blonda din Iași,
ivită nu se știe cum. Ileana a vă �
zut�o o singură dată și a fost de
ajuns:era tipul de femeiușcă având
o singură grijă pe lume – să nu se
vadă prea tare că e o femeiușcă.
De la Iași a avut mai multe in �
formații care confirmau căderea
lui Christi. Blonda elegantă, îm�
brăcată discret, aproape nefar�
dată, săltând ușor în mers, e
ide  alul femeii făcute să sucească
mințile tuturor bărbaților.

A aflat între timp tot ce n�ar fi
vrut să afle. O simplă convorbire
la telefon cu Tereza, verișoara din
Copou, a lămurit�o: această Vero�
nica trece acum drept una dintre
cele mai frumoase femei dintr�un
oraș care n�a dus niciodată lipsă
de femei frumoase; se pare că a în�
vârtit pe degete nenumărați băr �
bați. Cum o fi dat bietul Christi
tocmai peste ea? Unde s�or fi în�
tâlnit? Mai bine să nu știe.

Destul că măsoară lună de
lună la Christi progresul ineluc�
tabil al iubirii bolnave; la fiecare
nouă întâlnire îl vede tot mai slab,
tot mai aerian, mai transfigurat, cu
un zâmbet de neșters pe față. Cine
a spus că iubirea e o boală? Lui
Christi vorba i se potrivește. E de
ajuns să te uiți la el ca să observi
cât i s�a schimbat figura în ultimul
an, altădată luminoasă și ironică,
acum parcă resemnată. E sigur că
nu�i bolnav de ceva grav – se
mișcă mai sprinten de când tot
slăbește –, e doar iubirea și nimic
altceva. Nu mai vede pe nimeni în
jur, se uită prin oameni și peste ei,
ca și cum ar urmări o siluetă invi�
zibilă ridicată deasupra celorlalți,
plutind la înălțime, undeva spre
capătul străzii. […] 

„Cum e fratele tău?“, a între�
bat�o în urmă cu câteva luni Pușa,
colega de birou, și Ileana s�a dove�
dit incapabilă să scoată două
vorbe. „Adică?“ „Cum arată? E fru�
mos? E tânăr? E gras? E slab?“ […]

Când Pușa n�a mai întrebat�o
nimic, Ileana s�a simțit vulnera�
bilă și golită de taine. Ce�o fi apu�
cat�o să i se dezvăluie Pușei? Ce
prostie! Și cu cât dispreț a putut
vorbi despre Christi! I se face ru �
șine. I�a venit să�și dea palme; dar
ce spusese nu putea fi tras înapoi,
răul era făcut! S�a purtat ca o
proastă, probabil că se ramolește.
Cât timp a tot pus la întrebări, cu
zâmbet ademenitor, Pușa n�a scă�
pat�o din ochi: și�a dat seama că
prietena ei n�o să mai aducă nicio�
dată vorba despre Christi, că era
singurul moment de sinceritate.
Iar ochii Pușei au sclipit tot timpul
de o curiozitate maladivă. […]

A zburat și puținul somn de la
începutul nopții. Cum să dormi
când, trei etaje deasupra, cineva se
frământă și nu�și găsește li niștea?
El n�ar îndrăzni niciodată să pună
mâna pe telefon și s�o cheme, chiar
dacă i s�ar întâmpla o nenorocire.

E atât de timid și de vulnerabil, în
ciuda figurii lui de campion! Bietul
de el, pare programat la eșecuri; la
aproape patruzeci e sărac și nu s�a
afirmat prin nimic (se pare că și�a
publicat ceva din teza de doctorat
într�o revistă pe care n�o știe ni�
meni). Și, dacă până la patruzeci 
n�a scris nici o carte importantă și
a rămas un simplu CP3, fără șansă
de promovare, e grav.

Să�i dea ea un telefon? Îi știe
numărul pe dinafară, l�a învățat
din prima clipă, iar primele trei
cifre sunt aceleași ca la telefonul
ei. Absurd, e prea târziu! Și ce să�i
spună? Că i�a spionat ferestrele și
le�a văzut luminate? S�ar supăra,
e groaznic de suspicios, n�ar vrea
în ruptul capului ca cineva să�i
poarte de grijă sau să�l compăti�
mească… Nimic de făcut: n�o să�l
sune, o să rămână în întuneric fă�
cându�și griji și sperând că până
la urmă somnul tot vine. SDC

Mihai Zamfir – În așteptare

AUTORUL
MIHAI ZAMFIR, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii 
din București, specialist în stilistică, istorie literară și literatură
comparată, profesor la Universitatea din Lisabona (1972-1975),
fondatorul secţiei de limba și literatura portugheză de la Univer-
sitatea din București (1975), ambasadorul României în Portugalia
(noiembrie 1997 – mai 2001) și ambasadorul României în Brazilia
(2007-2012). A publicat numeroase sinteze de specialitate: Proza
poetică românească în secolul XIX (1971), Introducere în opera lui
Al. Macedonski (1972), Imaginea ascunsă. Structura narativă a ro-
manului proustian (1976), Poemul românesc în proză (1981),
Formele liricii portugheze (1985), Cealaltă faţă a prozei (1988),
Din secolul romantic (1989), Discursul anilor ’90 (1997), Jurnal in-
direct I (2002), Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii
române (vol. I, 2011, 2012; vol. II, 2017). A mai publicat romanele
Poveste de iarnă (1987), Acasă (1992), Educaţie târzie (2 vol.,
1998-1999), Fetiţa (2003), Se înnoptează. Se lasă ceaţă (2006) și 
o selecţie a articolelor sale apărute după 1990, Jurnal indirect
(1990-2015) (2015). SDC

CARTEA
O stare de așteptare caracterizează în întregime acest
roman, unul aproape istoric, căci acţiunea lui se pe-
trece cu peste trei decenii în urmă, în ultimii ani ai
regimului comunist. Exasperarea difuză combinată cu
speranţa că poate totuși ceva se va întâmpla pun

stăpânire pe locuitorii vilei cu numărul șase din In-
trarea Vergului, la fel ca pe mai toţi locuitorii României.
Explozia se produce în cele din urmă în decembrie ’89.
Euforia miraculoasă ce cuprinde lumea durează doar
câteva zile, ca orice miracol, lăsând însă loc altor
așteptări. Dar acestea nu se vor îndeplini probabil
niciodată, pentru că, aparent, trăim într-o perpetuă
așteptare. SDC
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Cu toate că, de�o bună bucată de
vreme, sufeream de acuta ab sență
a prezenței (metafizice?) care îmi
coordonează (sau su praordo nea �
ză?) viața, n�am fost conștient de
boala asta până acum. 

Zilele trecute, deși îmi propu se �
sem să nu pun urechea, cam bă �
nuind – motivat de vechi expe �
riențe – ce anume aș putea să aud,
am zis într�o doară „Hai, fie!“, și am
introdus discul blu�ray cu ver �
siunea surround întocmită de
trupa Kansas la noua operă, The
Absence of Presence (2020, In �
sideOut Music/ Sony). Nu de alta,
dar – devotat susținător al mo �
dalității de răspândire a sunetului
de jur�împrejur, cea mai apropiată
de realitatea palpabilă, potrivit
aprecierii oamenilor îndreptățiți a
judeca – nu se făcea să ratez apa �
riția. În plus, la asemenea par ticipare

culturală m�am simțit îmboldit și
de comentariile favo rabile scrise de
câțiva prieteni virtuali din grupul
care pierde vre mea cu „chestii faine
pe CD, vinil, casetă“, în loc să se
ocupe de tre buri serioase, cum ar fi
salvarea planetei, eradicarea sără �
ciei sau revitalizarea deșertului
Kalahari (sic!)... 

Mărturisesc – fără intenție
ascunsă de a mă integra main �
stream�ului reprezentat de amicii
sus�pomeniți – că primele patru

piese ale discului mi�au atacat
aparatul auditiv direct la părțile
sensibile, cucerind parțial ver san �
tul mai molatic apărat. Îndeosebi
intervenția viorii lui David Rags �
dale a doborât meterezele, dat
fiind că prezența acestui superb
instrument este mai mult absentă
în peisajul rock. Iar piesa a patra,
Propulsion 1, compoziție instru �
mentală datorată clăparului Tom
Brislin, a lichidat orice urmă de
rezistență și am dat să ridic stea �
gul capitulării, alb la culoare, cum
bine se știe. Dar a început imediat
piesa Memories Down the Line, cu
inevitabila partitură de claviaturi

aducătoare de leșin pentru spirite
strident mai sensibile decât al
meu. Nu am de reproșat nimic,
nici piesei, nici subgenului în care
se încadrează. E, probabil, o de �
fecțiune a sistemului meu de
percepție, și nu de azi, de ieri: nu
pot să consum Adult Oriented Rock
(AOR), chiar de�ar fi el fermentat
în sos de ardei iute și pus la fript
pe grătar, în loc de transfron ta �
lierii hamburgeri! Poate că defi �
ciența se datorează faptului că n�am
devenit încă adult? Nu îndrăznesc
să mă pronunț, însă e posibil ca de
la stadiul de adolescent bătrân să
fi trecut – așa, țac�pac! – în faza de
bătrân adolescent. Altfel nu�mi
explic de ce am oprit ascultarea
ulterioară (pasămite, pentru o cât
de justă evaluare!) a discului din
1976, Leftoverture, tot al trupei
formate în Topeka, pentru ultima
năzbâtie a nemților fără vârstă,
Einstürzende Neubauten, Alles in
Allen, din ale căror texte, evident,
nu pricep mare brânză!

Și fiindcă surround�ul m�a
atras dinainte de a�l auzi pe discul

de față, am fost atent la amănun �
tele care îi dau consistență și
atractivitate (pentru cine pricepe).
În pasajele dedicate, vocea lui
Ronnie Platt se aude... plat, din
păcate! Adică, e împărțită egal pe
cele trei canale din față, parcă mai
mult pe R și L, decât pe C. Poate fi
vreo șmecherie pe care sistemul
meu vechi de peste 15 ani nu reu �
șește să o prindă; însă urechile n�au
primit satisfacția așteptată (nu c�ar
fi și meritat�o!). Pe ecranul TV se
desfășoară ceva animație și un
slide�show cu pozele trupeților, în
alb�negru. Cred că puteau să ada �
uge mai mult, chiar și versurile, nu
era mare scofală. (Dar poate era
cheltuială, cine știe!) Altfel, sune �
tul e bine articulat, lejer dispus în
spațiu, transmite senzația de con �
fort, dacă...

Dacă nu se întrerupe curentul
electric și rămâi cu discul blocat în
player până la revenire, peste o oră,
două sau trei, când s�a dus dracului
dispoziția de ascultat muzică AOR,
abia ținută pe brânci timp de vreo
25 de minute! No comment! SDC

Pățanii curente 

Americanii spun că s�au îngrășat
atât de tare în perioada de caran�
tină, încât au inventat o întreagă
denumire pentru greutatea extra
măsurată în livre: „Quarantine
15“, echivalentul unui „6,8 kg de
carantină“. Așa cum perioadele
de sărbători sunt cunoscute pen�
tru diferența de greutate între
„înainte“ și „după“, carantina a
primit un statut doar al ei și o în�
treagă țesătură de povești, în
jurul acestei cifre.

Când o sesiune online de fitness a
avut 23.000 de participanți în luna
aprilie, a fost clar că ceva impor�
tant s�a schimbat în relația ameri�
canilor cu sportul și nutri ția. O
firmă de livrare de ingrediente
pentru gătitul acasă, Blue Apron,
a crescut în valoare cu 800% în
doar câteva zile. 

O parte a celor închiși în casă,
lipsiți deodată de posibilitatea de
a ieși la restaurant și nevoiți să gă�
tească, au de cis să fie în continua �
re atenți la nutriție și au cumpărat
kituri pentru gătit: pachetul con �
ține o rețe tă și toate ingredientele
necesare pentru a o găti. 

La polul opus, „New York Times“

a publicat la finalul lunii iulie un
articol intitulat Croitorii cunosc
secretul din pandemie al locuito�
rilor din New York: toată lumea 
s�a îngrășat. Articolul men ționa
că buticurile de croitorie sunt co �
ple șite de comenzi de ajustare:un
nasture mutat, niște elastic în plus
în talie, câteva pense care trebu�
iau desfăcute. Afacerile au înflorit
datorită greutății extra poreclite
„Quarantine 15“.

Acestea au fost cele două ex�
treme ale carantinei: cei care au
privit perioada ca pe o oportuni�
tate să se mențină sau să reintre
în formă și cei care și�au dat sea �
ma că nu mai încap în hainele din
dulap.

Și părerile specialiștilor sunt
împărțite. Canalele media au fost
inundate de interviuri și articole
despre cum se poate evita și da jos
greutatea extra, cu ponturi pre�
cum „evitați să comandați prea
des mâncare“, „lăsați snackurile“
și „faceți mișcare pe cât posibil în
casă“. Revistele de sănătate și de
fitness abundă în articole motiva �
ționale și sfaturi încurajatoare de
dat jos greutatea de carantină. 
Paginile de opinii medicale au mers

atât de departe încât să avertizeze
că pericolele greutății în exces ar
putea să producă mai mult rău, pe
termen lung, decât virusul în sine.
Situația este cu atât mai gravă cu
cât pentru cei cu greutatea extra
crește riscurile pentru cei care se

infectează cu noul Coronavirus. 
Glumele dedicate sindromu�

lui „Quarantine 15“ au devenit și
ele o obișnuință. Au circulat ima �
gini cu păpușa Barbie înainte și
după carantină (cea „după“ fiind
obeză) și s�au făcut comparații cu

oamenii din Wall�E: în desenele
animate, erau niște baloane ro�
tunde, ale căror picioare nefolo�
site ajunseseră un fel de apendice.

Psihologii spun însă că așa�
numita alimentare emoțională a
fost importantă în această pe�
rioadă și numeroase persoane au
apelat la prăjituri, ronțăieli și făi�
noase ca să le ajute să treacă peste
anxietate. Cei care au avut nevoie
de acest refugiu sunt deja prea
copleșiți emoțional, încât să mai
aibă și grija de a da repede jos ki�
logramele extra. 

Pentru cei îngrijorați de greu�
tatea acumulată în această pe�
rioadă au apărut și niște parte �
neri de suferință: animalele de
casă. Pentru că proprietarii sunt
mai mult în casă, le alintă cu mân�
care și le hrănesc mai des, au pus
și ele colăcei de grăsime. Pe ele cu
siguranță le putem ierta, poate ne
putem ierta și pe noi. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Sindromul carantină 15

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



„Cu doar câteva luni în
urmă, eram cu miile
cei care am fi râs din
toată inima pe seama
inculților indignați de
acest titlu. Acum, însă,
incultura triumfă și
domnește!“, se supără
filosoful francez
Raphaël Enthoven,
într-o postare pe
Twitter.

Supărarea lui Enthoven (și nu nu�
mai a lui) este provocată de știrea
care a făcut înconjurul planetei:
strănepotul Agathei Christie, Ja�
mes Pritchard, a fost de acord ca
titlul celebrului roman al înain �
tașei sale, Zece negri mititei în tra�
ducere română, să fie schimbat în
„cumintele“ și „corectul din punct
de vedere politic“ Erau zece.

De fapt, schimbarea se referă la
ediția în limba franceză a cărții,
denumită până recent Dix petits
nègres, fiindcă, în ceea ce privește
ediția în limba britanică, titlul fu�
sese de multă vreme schimbat. Ce�
lebrul roman polițist a fost lansat
în 1939 în Marea Britanie, cu titlul
Ten Little Niggers, după un celebru

cântecel popular. Ediția ameri�
cană din 1940 a apărut cu titlul de
And Then There Were None (ulti�
mul vers al aceluiași cântecel) în
vreme ce, din anii ’60, alte ediții
au folosit titlul Ten Little Indians.

Ediția franceză a cărții a rezis�
tat până în 2020 în versiunea ori�
ginală a titlului (cea în românește
rezistă încă, dar nu se știe nicio�
dată!). Motivul schimbării? „Când
a fost scrisă cartea, limba era di�
ferită, foloseam cuvinte care acum
sunt uitate“, se justifică Gérard de
Chergé, cel care conduce Le Mas�
que, compania care deține drep�
turile literare și media ale opere�
lor Agathei Christie. Ceea ce nu
face decât să arate felul în care o
mișcare politică de esență mar�
xistă (asumată de fondatori),
Black Lives Matter, își impune
influența în lume, în urma tulbu�
rărilor din SUA din ultimele luni.

Impactul „insurecției“ mișcării
marxiste Black Lives Matter asu�
pra lumii culturii și spectacolului
este covârșitor și nu pare a se opri.

De la Netflix la Amazon, plat�
formele de streaming au reac �
ționat scoțând în evidență seriale
și filme create de cineaști de cu�
loare, de la Moonlight la serialul
Dear white people (pe Netflix). Și
în Franța, Netflix „sugerează“ uti�
lizatorilor „talente din comunita�
tea de culoare“. În acest timp,

Amazon Prime a lansat în SUA
secțiunea „Black History, Hardship
& Hope“ în vreme ce, nu mai tre�
buie amintit, HBO Max provoca un
uriaș scandal la finalul lunii mai
prin retragerea temporară a fil�
mului Pe aripile vântului pentru
a�l livra apoi „în contextul potrivit“.

Un alt efect al agitațiilor marca
BLM a fost și creșterea explozivă
a vânzărilor, în lumea anglo�sa�
xonă, a cărților care tratează pro�
bleme rasială. Șapte dintre cele
mai vândute cărți pe Amazon.com
se înscriu în această categorie,
cărți precum White Fragility de
Robin DiAngelo sau How to be an
Antiracist a universitarului acti�
vist Ibram X. Kendi. În Anglia, în
topul vânzărilor, este Why I’m No
Longer Talking to White People
About Race de Reni Eddo�Lodge,
carte a cărei lansare, în 2017, a fost
însoțită de polemici. La fel, cărțile
cu tematică antirasistă stau foarte
bine și în topurile de „ficțiune“,
unde domină romanul Girl, Wo�
man, Other al autoarei anglo�ni�
geriene Bernardine Evaristo.

BLM a dus și la anularea lon�
gevivului serial Cops în Statele
Unite și a Little Britain în Anglia,
acesta din urmă, serial umoristic,
fiind atacat pentru faptul că își
permitea să ironizeze britanici
din toate mediile sociale, inclusiv
femei de culoare jucate de actori
albi machiați. 

Un alt serviciu de streaming
britanic a anunțat apoi retrage�
rea, pe motiv de „injurii rasiale“ a
unui episod din seria Fawlty To�
wers creată de John Cleese, mem�
bru al grupului Monty Python.
După care la Liverpool au fost
vandalizate plăcuțele care mar�
chează strada Penny Lane, făcută
celebră de Beatles, pe motiv că ar
fi o aluzie la un oarecare traficant
de sclavi.

Pe urmă, sunt ședințele de „au�
tocritică“ publică la care s�au de�
dat multe personalități ale lumii
spectacolului și divertismentului.
Un exemplu este Marta Kauffman,
cocreatoare a popularului serial
Friends care a ținut recent să
afirme că regretă că „nu am făcut
destul pentru a asigura diversita�
tea rasială a serialului“.

Nu în ultimul rând, în colima�
tor au fost luate și așa�zisele „mu�
zici urbane“, o expresie care se re�
feră concomitent la rap, hip hop,
R&B. Din acest moment, această
categorie este redenumită în ca�
taloagele caselor de discuri și
chiar la premiile Grammy care au
înlocuit denumirea categoriei „ur�
ban contemporary music“ cu „R&B
progressive“. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Zece negri mititei și ravagiile
Black Lives Matter



NICK CAVE CONTRA
CULTURII „CANCEL“

„Corectitudinea politică sufocă
sufletul creativ al unei societăți“,
spune muzicianul australian Nick
Cave. „Această corectitudine a de�
venit cea mai tristă religie a lumii.
Începută ca o încercare onorabilă
de a reimagina societatea într�un
mod mult mai echitabil, a ajuns
astăzi să reprezinte cele mai rele
aspecte pe care această religie le
are de oferit. O forță care își gă �
sește justificarea tocmai în anula�
rea ideilor neconfortabile distru �
ge exact acest suflet creativ al so �
cietății și lovește direct în natura
complexă și diversă a culturii.“
„Suntem o cultură în tranziție și
poate că ne îndreptăm spre o so�
cietate mai egală, nu am cum să
știu, dar la ce valori esențiale vom
renunța angajați pe acest drum?“,
se întreabă Nick Cave.

MOARTEA UNUI 
POVESTITOR ÎN IMAGINI

Romancier, jurnalist și scenarist,
André�Paul Duchâteau a încetat
din viață pe 26 august, la vârsta de
95 de ani. Duchâteau a fost conside�
rat unul dintre cei mai prolifici
maeștri ai romanului polițist în
bandă desenată, unul dintre autorii
cei mai reprezentativi ai „erei de
aur“ a benzii desenate franco�bel�
giene. El este, alături de desenato�
rul Tibet (decedat în 2010), unul
dintre creatorii unui celebru perso�
naj de gen, Ric Hochet, un personaj
emblematic al celei de a 9�a arte eu�
ropene. Debutând în paginile revis�
tei „Tintin“ în 1961, Ric Hochet a fost
protagonistul a nu mai puțin de 78
de albume de benzi desenate.

50 DE ANI DE LA MAREA
SERBARE HIPPY

Acum jumătate de secol avea lor,
începând cu 26 august 1970, a

treia și ultima ediție a ceea ce a
fost numit „Woodstockul euro�
pean”, festivalul de pe insula
Wight, din Marea Britanie. 

A fost o ediție demnă de Car�
tea Recordurilor (se spune că au
participat aproape 700.000 de oa�
meni, deși numărul este contestat),
la care a fost prezentă crema mu�
zicii populare din epocă: Jimi Hen�
drix, Miles Davis, The Doors, The
Who (care a scos și un al bum live),
Ten Years After, Emerson, Lake &
Palmer, Joni Mitchell, The Moody
Blues, Donovan, Free, Chicago, 

Richie Havens, Leonard Cohen,
Jethro Tull și mulți alții. 

Victimă a propriului succes,
festivalul a fost anulat apoi, dar o
versiune resuscitată există din
2002. Anul acesta ar fi trebuit să
aibă loc o ediție specială marcând
50 de ani de la celebra ediție a
treia , dar a fost anulată din cauza
pandemiei. SDC
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Un cinema mai pudic
grație Covid-19
După #MeToo, coronavirusul afec �
tează și mai mult felul în care fil�
mele vor realiza și prezenta sce� 
nele intime. 

Director UK, organizația profe�
sională a regizorilor britanici, a
publicat un nou set de reguli pen�
tru filmarea acestor scene. Intitu�
lat Intimitate în vremea Covid�19,
un document ce detaliază proto�
coalele de realizare „a scenelor de
nud și sex simulat“, încercând să
ofere și alternative „narative și teh�
nice“ menite să ajute la „reprezen�
tarea intimității respectând noile
reguli sanitare“. Printre aceste „idei
ajutătoare“: folosirea partenerilor
din viața reală a actorilor pentru
cadrele apropiate, când contactul
fizic nu poate fi evitat, evitarea pe
cât posibil a scenelor de sex încă
din faza de scenariu, dezinfectarea
mâinilor, hainelor și decorurilor,
punerea actorilor în carantină
vreme de două săptămâni etc. 

Problema scenelor de sex în zo�
diacul Covid�19 este reală și nu vi�
zează numai producția de filme
britanică. La Hollywood, actorii
au început în ultimele luni să își
exprime tot mai mult îngrijorarea
privind scenele intime. În egală
măsură, companiile de asigurări
care deservesc vedetele și studiou�
rile au început să pună la punct
noi politici și noi reguli pentru 
a�și proteja clienții. „Covid�19 va

schimba pentru totdeauna pro �
ducția de filme“, spu ne un coor�
donator de astfel de scene de la
Hollywood, în vreme ce un repre�
zentant al United Talent Agency
dezvăluie faptul că orice mare
proiect de film este oprit în pre�
zent până la lămurirea deplină a
noilor probleme.

„Mă tem că toate aceste reguli
noi ne vor întoarce în anii ’20,
când exista cenzură“, spune Aman�
da Blumenthal, coordonator de
scene intime. „Pe vremea aceea,
nu puteai să arăți nimic, doar să
sugerezi că personajele vor face
dragoste. În locul unei scene de
dragoste, regizorii arătau o ușă în�
chisă, iar publicul înțelegea că
personajele fac sex“.

De fapt, ghidul redactat de Di�
rector UK chiar îi îndeamnă pe re�
gizorii de azi să revadă filme cla sice,
realizate pe vremea când „respec�
tabilitatea“ Hollywoodului era asi�
gurată de celebrul Cod Hays. 

„Poate veți găsi inspirația în fil �
me precum It Happened One
Night (1934) sau Casablanca (1943),
câteva dintre cele mai mari filme
romantice, realizate sub Codul
Hayes care interzicea reprezenta�
rea sexului pe ecran. Luați în con�
siderare ce posi bilități artistice
pot oferi aceste opere clasice fil�
melor contemporane“, scrie în
ghidul Director UK. SDC

Casablanca 



I�am propus soției să vină cu
mine și cu Poker la cabinetul ve�
terinar, fiindcă e posibil ca în vii�
tor să apară situația în care să
trebuiască dus clăpăugul la de�
parazitare când eu nu sunt
acasă. A acceptat.

Nu este recomandat ca ambii stă�
pâni să intre. Ea a rămas în curtea

cabinetului, conversând politicos
cu proprietarii unui labrador. Era
un labrador din ăla cu vestă de
câine utilitar, cu comenzi în en�
gleză, care pare că le știe pe toate
și te salvează din largul oceanului.
Pe Poker mi l�au rezolvat repede,
fiindcă e genul care se bucură ca
prostul la crănțănele, iar pe lângă
ele îi poți da să înghită orice. Mai
greu este să îl convingi să se suie
pe cântar, dar asta se rezolvă ur�
când și eu, apoi scăzând omul
din masa totală, de unde mai
mereu rezultă 68 kilograme de
puturos alintat. Viza pe carnetul

de sănătate, mulțumesc, hai acasă.
Ies în curte și prind un final de

conversație dintre doamna mea și
doamna cu labrador. Am înțeles că
ceva se programase pentru a doua
zi la ora optsprezece. Probabil gră�
tar cu noii noștri prieteni, îmi zic și
zâmbesc aprobativ, salut și plecăm
fiecare cuplu în treaba lui. Doar că
privirile de final ale fetelor nu erau
cele mai binevoitoare, mai degrabă
păreau să�și zică „lasă că vezi tu“.

Nu era nici un grătar. Era un
concurs stupid, urmare a faptului
că soția mea a afirmat că și Poker
știe să înoate, ba chiar o face cot la
cot cu mine, gata oricând să mă sal�
veze. Frântura de adevăr se trage
din ziua în care am căzut cu tot cu
undiță în lacul Ezăreni, ținând în
cealaltă mână lesa câinelui, fiindcă

nu voiam să îl las să umble aiurea.
Atât de tare s�a speriat de apă, încât
a ieșit, târându�mă după el, în câ�
teva fracțiuni de secundă. Cu greu
s�ar putea numi un gest salvator,
dar când o altă femeie îți proptește
în fața ochilor competențele labra�
dorului, la pachet cu ale soțului, tre�
buie să lupți. Competiția consta în
traversarea aceluiași lac, pe lățime,
tandem câine – om. 

Pe locuri, fiți gata, start, ăștia
doi zici că erau torpile, iar eu nu
reușeam să conving Pokerul să
intre în apă. Tensionasem lesa ca pe
o coardă de pian. L�am luat în brațe
și am adoptat stilul voiniceasca
ciungului. Când tandemul om – la�
brador mai avea cam zece metri
pănă la finiș, eu abia mă apropiam
de jumătatea cursei, dar nu destul

de departe cât să nu observ privirea
deznădăjduită a propriei soții. Așa
că am început să strig „help, SOS“ și,
spre disperarea stăpânului, labra�
dorul s�a activat instant și a pornit
spre noi. Ne�a tras până la mal, de
unde Poker m�a târât spre victorie.
Amândoi am primit hrană caldă. SDC
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În reușitul său documentar de
debut, Acasă, jurnalistul Radu
Ciorniciuc urmărește timp de
câţiva ani familia Enache, o
veche rezidentă a Deltei Vă -
cărești, cu mult înainte ca
această deltă să devină Parcul
Natural Văcărești. Imaginea
semnată de Ciorniciuc
împreună cu Mircea Topoleanu
(și distinsă cu Premiul Juriului
la Festivalul Sundance)
sugerează de la primele cadre
dimensiunea paradisiacă a
acestui mediu.

Copiii se scufundă cu pești în
gură, prind pui de lebădă și le dau
drumul; în joaca și în felul lor de
a fi e o sălbăticie autentică și mul �
te cadre domestice sunt săgetate
de apariția unui necuvântător la
fel de liber precum copiii lui Gică
Enache. Pare o lume mitică, de pe
când dușmăniile între specii încă
nu apăruseră. (Sau o posibilă arcă
a lui Noe?) În coliba familiei Ena�
che porumbeii, pisicile și câinii
împart același spațiu cu oamenii.

Nimeni nu se teme de ceilalți.
Toată lumea e împreună.

Montajul lui Andrei Gorgan
acumulează date despre existența
familiei Enache fără a ne da sen�
timentul că le așază cu liniuță de
la capăt – doar pe acela al curge�
rii timpului. Filmul înaintează
cronologic, dar cu elipse tempo�
rale variabile între capitole. Fără
grabă, înțelegem tot mai multe.
Paradisul familiei Enache nu e
perfect. Tata Gică (mulți ani un
fel de ghid prin deltă) e un pa�
triarh care nu�și lasă copiii la
școală de teamă să nu�i piardă. El
însuși a părăsit civilizația, a lucrat
într�un laborator, dar nu i�a plă�
cut lumea modernă. De aici o
nouă limitare a paradisului (după
cea a sărăciei).

Regulat vin diverse persoane
de la Protecția Copilului, dar Gică
își ascunde puii prin baltă și nici
ei nu vor să plece în centre de pla�
sament, unde mâncarea nu e la fel
de bună precum cartofii copți în
jar. Treptat, apare întrebarea:cum
poți păstra acest paradis, care
arată ca o insulă în coasta unui oraș
peste care cineva parcă a aruncat un
imens clopot albastru de sticlă –
așa cum ireal arată o filmare cu
drona?

Răspunsul e aproape impli�
cit. Aceste paradisuri sunt cu ter�
men de valabilitate. Când terme�
nul a expirat și balta a devenit
parc natural, familia Enache nu
mai e tolerată și e somată să se în�
toarcă în oraș, deși cei mai mulți

din nenumărații ei copii s�au năs�
cut în baltă. (Scena vizitei Prin �
țului Charles e de o ironie cât casa,
la fel ca acțiunile ecologiste ale
civilizaților pe biciclete, cărora le
pasă mai mult de viața sălciilor
decât de viața unor oameni.)

Acesta nu e un documentar
observațional pur�sânge, ci unul
hibridizat cu o acțiune socială de
integrare a acestei familii, acțiune
inițiată de regizor și de scenarista
Lina Vdovîi. Însă aceștia decid să
se scoată din ecuație și să mențină
filmul în dimensiunea lui neim�
plicată.

Pe ecran, odată strămutate la
oraș, personajele mobilizate de o
asistentă socială tenace se lovesc
de peretele de sticlă al unei lumi
care nu le acceptă ușor și pe care
nici ele n�o tratează cu prea multă
încredere. 

S�ar părea că și paradisul tra�
iului la oraș e cu termen de vala�
bilitate. Familia nu poate ține
curat apartamentul închiriat, Gică
duce dorul bălții, iar Vali, cel mai
mare dintre copii, își stinge alie�
narea în păcănele, certurile cu
tatăl devenind tot mai aprige. Vali
e aproape major, nu mai ascultă
ca odinioară. Filmul urmărește cu
delicatețe schimbarea de ștafetă.
Poate nu întâmplător, însuși regi�
zorul și�a găsit un rost lucrând la
acest film, el devenind între timp
tată. La fel ca pentru Vali, și pen�
tru el se pare că a fost vorba de un
proces de maturizare.

Pe ecran lucrurile vin firesc, și

nu e doar meritul hazardului, ci și
al echipei care a știut să dea vieții
o formă coerentă, simplificată, deși
citești printre rânduri curiozitatea
pentru felul uneori șocant în care
viața se așază singură. 

Cu aceeași curiozitate calmă
sunt inventariate și reacțiile ra �
siste. Toată gama e afișată fără 
os tentație, de la rasismul condes� 
cendent și superior al consilieri�
lor de la primărie până la agresi�
vitatea vecinului deranjat că
„niș te ciori“ au venit pe strada lui,
trecând prin antologicele cuvinte
ale proprietarei de apartament
care își afirmă intoleranța astfel:
„Pe mine nu mă interesează ce
etnie sunteți, eu nu sunt rasistă“.
Păi dacă nu sunteți rasistă, de ce
aduceți vorba?

Intoleranța etnică e o pietri�
cică în pantof pentru acest film
care nu dă impresia că ar vrea să

marșeze pe ea, dar care nici nu
poate ignora faptul că societatea e
plină de prejudecăți. Spectatoru�
lui i se face jenă că e martor la abu�
zurile verbale amintite mai sus, iar
când băieții sunt bătuți de polițiști
pentru că au pescuit ilegal într�un
parc din București, spectatorul e la
fel de revoltat ca ei. Abuzul îm�
bracă multe forme și filmul reu �
șește să țină oglinda bine.

Acasă spune multe în nici 90
de minute și planurile lui proba�
bil că se delimitează mai bine la
ceva timp după vizionare. Ca ori �
ce film reușit, el ajunge probabil
să spună și ce nu intenționa, dând
impresia că e bogat în sub stanță
și că substanța e vie. După ce fil�
mul s�a așezat în spectator, poate
că cel mai mult impresionează
respectul față de personaje și bu �
nul simț cu care înfățișează o felie
de viață cu toate nodurile ei. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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