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DOMNULUI PROFESOR, CU DRAGOSTE 

Alex Brendea: „Profu’ a fost
pentru mine un exemplu despre
cum să faci ce îți place fără 
să te mulezi pe anumite reguli“

El însuși fost elev al profe�
sorului Ioniță, Alex Bren�
dea reușește un film plin
de căldură despre cât de
important e să ai un model
la început de drum și des�
pre integritatea care se
învață de la vârste fragede.
Ea presupune nu doar să
faci bine ceea ce faci, ci în
primul rând să te dedici lu�
crului care îți place cel mai
mult. 

IULIA BLAGA

Într�o lume în care și nonconfor�
mismul ajunge uneori normă, un
film ca Profu’ (care ar trebui văzut
în școli și licee, dacă asta n�ar fi
prea subversiv), arată simplu că
drumul spre sine nu trece poate
prin nici un sistem de învățământ
(bun sau rău), dar că lucrul de
care un tânăr are neapărată ne�
voie e un model. 

Pentru început, ce ar trebui să
știm despre tine? 

Am 33 de ani, am terminat liceul
în 2006, la secția de Științe ale na�
turii din Bistrița, apoi a urmat fa�
cultatea de Imagine de film din
cadrul UNATC „I.L. Caragiale“ până
în 2010. În 2009 am avut norocul să
fiu cameraman/ director de ima �
gine la documentarul ob serva �
țional Pe drumuri neumbla te/ Off
the Beaten Track, al lui Dieter
Auner, și de atunci a început să�mi

placă acest gen de filmare. Între
timp am lucrat ca director de ima �
gine și la alte producții de fic �
țiune, cum e proiectul�omnibus
Love Bus: Cinci povești de dra�
goste din București, precum și la
reclame.

De când îl știi pe profesorul 
Dorin V. Ioniță? 

Pe Profu’ îl cunosc din 2004, de
când eram în clasa a XI�a și am
avut nevoie de ore de matematică
pentru bacalaureat. Încă de
atunci îmi doream să fac faculta�
tea de film și am avut norocul ca
fratele meu să aibă un prieten,
Vlad Petri, care terminase ima �
gine de film – de la el am avut pri�
mele impresii despre ce se întâm� 
plă în lumea filmului. Mi�a plăcut
foarte mult tot ce auzeam că se în�
tâmplă pe un platou de filmare.
Spun toate astea pentru că încă
de atunci mi�a trecut prin minte
că s�ar putea face un documentar
despre Profu’.

„Un om care-și iubește meseria
nu face compromisuri. Toate
matrapazlâcurile pe care le
vedeți la televizor sunt făcute
de oameni care nu găsesc
satisfacție în meseria lor“, spune
eroul filmului. Te-a ajutat în gă-
sirea vocației faptul că l-ai cu-

noscut pe profesorul Ioniță?

Pot spune că matematica m�a aju�
tat în alegerea vocației, dar faptul
că la Profu’ deprinzi un fel de a
privi lucrurile sau o metodă de a
lua o carte tehnică de la un cap la
altul mi�au oferit o structură de
gândire. Profu’ a fost pentru mine
mai mult un exemplu despre cum
să faci ceea ce îți place chiar dacă
nu te mulezi pe anumite reguli
impuse. 

Spun asta pentru că și în fa�
cultate, chiar dacă e una vocațio �
nală, care te pregătește pentru o
profesie pe care o poți crede mai
liberă, m�am lovit de tot felul de
lucruri impuse ori de reguli care
uneori nu își aveau sensul. Faptul

Profu’, primul documentar regizat de directorul de imagi -
ne Alex Brendea, e portretul unui profesor nonconformist,
Dorin V. Ioniță, care predă matematică în apartamentul
său din Bistrița după ce, sătul de rigiditatea sistemului,
și-a dat demisia din învățământ. Printre pisici și borcane

cu zacuscă, elevii înfloresc sub privirea „profului“, care
face minuni cu metoda lui ce elimină barierele dintre 
profesor și elev, încurajând libertatea din cap. Elevii 
devin discipoli și ce află de la Profu’ nu ține doar de
matematică, ci și de viață.

Profu’ poate fi exemplu și pentru 
alţi dascăli care poate ar vrea să facă 
lucrurile altfel, dar care nu știu cum 
ori poate nu au curaj

Producătoarea Irina
Malcea, profesorul

Dorin Ioniţă și 
regizorul Alex Brendea

la Astra Film Festival
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că am cunoscut un om care nu s�a
lăsat descurajat ușor mi�a fost un
bun exemplu.

Ți-ai propus să faci un docu-
mentar despre un mentor sau
unul în care să arăți că se poate

face școală și altfel?

Ambele. Am considerat că Profu’
poate fi exemplu și pentru alți
dascăli care poate ar vrea să facă
lucrurile altfel, în afara sau în
completarea sistemului, dar care
nu știu cum ori poate nu au curaj.
Am considerat că el poate fi un
exemplu de curaj. Poate că me�
toda lui nu e cea mai bună, dar
nici nu contează asta atâta timp
cât e una decentă și dă rezultate.

Apoi m�am gândit că Profu’
poate fi și un mentor, deoarece se
implică în viața elevilor și la nivel
emoțional. Îi place să�i ajute ori�
când poate și să�i sfătuiască atunci
când nu se știu descurca. E impor�
tant să mai existe asemenea pro�
fesori care se detașează puțin de
profesorat și care se implică și la
alt nivel, deoarece la noi orienta�
rea profesională din școli nu cred
că funcționează cum trebuie și
mulți elevi pleacă la facultate fără
să știe exact ce își doresc. 

Îmi amintesc că Profu’ mă
mai întreba de ce vreau să fac fa�
cultatea de film și ce o să fac după,
întrebări care atunci mi se păreau
puțin incomode, dar de fapt ele
mă făceau să mă gândesc la asta și
să îmi creionez un plan, chiar
dacă incipient.

Cum ai găsit structura filmului?

Ideea de a filma un an școlar de la
începutul lui și până la final și de
a vedea ce se întâmplă cu elevii
care urmează să susțină bacalau�
reatul am avut�o de la bun înce�
put. Am dezvoltat�o pe urmă în
workshopuri de documentar și în
discuțiile cu Irina Malcea (produ�
cătoarea filmului) și cu monteuza
Letiția Ștefănescu. După fiecare
workshop procesam informațiile
primite acolo, vedeam ce avem de
filmat și cu ce am mai putea com�
pleta – așa a apărut secvența în
care un părinte îi face o vizită pro�
fesorului sau secvențele din afara
cabinetului, cu Profu’ în satul
unde s�a născut. 

Filmul a fost sold-out în
proiecțiile de la Bistrița. Cum 
a fost? Au venit și colegii profe-
sorului Ioniță? 

La Bistrița a fost foarte fain. E ca și
când joci pe teren propriu, te simți
acasă. Lumea era dornică să vadă
filmul, deoarece Profu’ are foarte
mulți cunoscuți și foști elevi, iar
aceștia au reacționat pozitiv la film.
La proiecția la care am participat eu
au fost doar doi profesori din oraș,
care s�au bucurat să vadă că există
și un alt fel de exemplu. Mi�au spus
că ar vrea și ei ca lucrurile să fie un
pic mai interactive pentru elevi, dar
că se lovesc de un sistem care nu le
dă voie să introducă metode alter�
native de predare în școli.

Asta în contextul în care
școala se face acum online, iar în

județ sunt sate care nu au semnal
la telefonul mobil sau internet.
Unul dintre profesori mi�a spus că
ar vrea să aibă posibilitatea să
ajungă cumva la elevii respectivi,
poate cu o mașină pusă la dis poziție
de școală ori de inspectorat – doar
să nu fie neglijați elevii care nu au
acces la internet. Cred că dorință
de schimbare există, doar că tre�
buie mai mult curaj.

Filmul a fost premiat la Jihlava,
la Astra Film Fest, dar la Premiile
Gopo n-a fost nici măcar nomi-
nalizat. Cât de mult te ajută sau
te afectează recunoașterile, mai
ales că ești la început de drum?

Când încep orice proiect nu mă
gândesc la premii sau la recu �
noaștere, ci la cât de bine îl pot
duce până la capăt din punct de
vedere profesional. Mai mult, aces �
ta fiind primul meu proiect ca re�
gizor, pariul meu cu mine a fost să
văd dacă îl pot duce până la capăt
și cum fac astfel încât ideea lui să
fie cât mai plauzibilă. Premiile
care au venit m�au surprins plă�
cut, dar cred că realizarea cea mai

mare e că am reușit să ajungem cu
el în cinema. Suntem recunoscă�
tori pentru fiecare premiu și pentru
fiecare selecție în festival (fără ele
nu ajungeam la public), dar pentru
mine cea mai mare recu noaștere
vine din partea publicului.

Despre Premiile Gopo nu știu
ce să zic. M�am obișnuit ca proiec�
tul acesta să aibă suișurile și
coborâșurile lui, pentru că HBO
ne�a refuzat de trei ori, iar după
premiul de la Astra Film Fest,
când am încercat din nou la ei
pentru o eventuală distribuție,
HBO Europe ne�a spus că e prea
nișat și că se pretează mai mult
pentru festivaluri și cinema. Pro�
babil o să mai încercăm la Netflix. 

La concursul de la CNC am
participat de vreo patru ori și nu
am câștigat, ultima dată chiar
după ce am obținut finanțare de
la Programul MEDIA. Dar nu ne�am
descurajat și am continuat chiar
și când a fost nevoie să venim cu
bani de acasă.

Vrei să arăți filmul și în licee sau
în cadrul unor proiecții mai
neconvenționale?

Am vrea să facem asta, dar trebuie
să vedem în ce condiții și cum o să
ne putem organiza în situația de
față, plus că depinde mult de 
distribuitor (n.red.: Transilvania
Film). Noi vrem, să sperăm că o să
fie și cerere. 

Te interesează să faci 
și ficțiune sau imagine de 
film? Ce planuri ai pentru 
următorii ani?

Momentan cred că trebuie să
aștept să se mai sedimenteze lu�
crurile cu documentarul acesta,
dar încet�încet mă gândesc și la
altele. Ceva se schițează, dar e la
nivel de idee.

Îmi doresc foarte mult să fac
ficțiune, mai mult pentru asta 
m�am pregătit și sper să se întâm�
ple cât de curând. Am mai fost ca�
meraman la filme de ficțiune, dar
ca director de imagine încă n�am
făcut ceva notabil. Nu aș vrea să
fac regie la ficțiune și, deși aș vrea
să fiu director de imagine la cât
mai multe filme de ficțiune, sper
ca asta să nu mă îndepărteze de
documentar. SDC

Pentru mine cea
mai mare recu -
noaștere vine din
partea publicului.
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Profu’, care e produs de Luna Film și Rawmania-
Collective, s-a lansat în 2 octombrie 2020 în mai
multe săli din București (care s-au închis pe 7 oc-
tombrie si s-au redeschis pe 15 octombrie), dar și
în orașele Bistriţa, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova,

Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Jiu și Târgu Mureș. 
Filmul a obţinut Premiul pentru Cel mai bun docu-
mentar din Europa Centrală și de Est în secţiunea
Between the Seas a Festivalului Internaţional de

Film Documentar de la Jihlava (Cehia) 2019 și
Premiul pentru cel mai bun film din competiţia

România de la Astra Film Fest 2019.
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Cartea Pizdeţ, ediţia a II-a,
revăzută, a fost publicată la 
editura Polirom în anul 2020.

Dragă Sandu, sper că îmi vei da
voie să îți spun așa, nu știu dacă
îți mai amintești că am băut într�o
primăvară o bere sau poate că mai
multe beri într�o cârciumă din
Chișinău. 

Cumva, era frumos, mereu e
frumos primăvara la Chișinău.
Dar era și încă frig, tocmai murise
Andrei Gheorghe și eram triști.

N�am apucat atunci și nici
mai târziu să îți spun ceva. Când a
apărut Pizdeț, acum optsprezece
ani, n�am găsit�o prin librării, dar
am început să o citesc pe un site
unde mai găseam poezii, nu mai
știu cum se numea. 

Apoi s�a făcut noapte și s�a
făcut dimineață și n�am mai găsit�o
și nu știu ce s�a mai întâmplat că
n�am terminat�o niciodată. 

Dar cât citisem îmi plăcuse
mult, mai ales că nu îi citisem încă
nici pe Irvine Welsh, nici pe Hu�
bert Selby Jr., nu mai citisem cărți
cu narcomani. 

Aveam nouăsprezece ani,
totul era într�o zi mizerabil, în

altă zi erai posedat de marile ilu�
zii – așa trăiam pe atunci. 

Abia acum, după atâția ani,
după ce s�a întâmplat viața, am
terminat și eu Pizdeț�ul. 

Înțeleg de ce a devenit o car �
te�manifest, cartea tinerilor furioși
de la începutul mileniului III.
Unde e furia aceea acum? Am pier�
dut�o, cum am pierdut atâtea? S�a
dus și ea dracului? Bi neînțeles. 

2002. În amintirile mele nu e
nici alb, nici negru, nici gri, nu
apar atât de mulți drogați, nu e

atât de multă iarbă la toate col �
țurile de bloc, nici hașiș nu e, be �
țivii nu�și beau în zori voma de
peste noapte. E altfel, dar asta
pentru că eu am trăit mai puțin.

Aveam nouăsprezece ani,
spuneam, și nu îi citisem încă nici
pe Harms, nici pe Kerouac. 

Tu aveai capul plin de litera�
tură și nu asta e extraordinar –
extraordinar e că aveai doar do�
uăzeci și patru de ani! 

Nu cred că există douăzeci și
patru de scriitori în toată istoria
literaturii române care să fi dat
cărți mai bune până la douăzeci și
patru de ani. Pizdeț e o carte a
unor vremuri și locuri și oameni
care nu mai sunt, dar au fost și
meritau și ei să le fie păstrată
amintirea. 

Citind�o abia acum, după atâ �
ția ani, nu m�am oprit nici la că�
minele studențești jegoase din
Cluj, nici la Chișinăul poetic și în�
grozitor de atunci. Nu. 

Altceva m�a lovit: prietenia.
Cartea asta e plină de prieteni,
Șobo, Ki, Fane Babanu, Buru, Bob�
dylán, ce personaje, să moară Da �
na. Pizdeț e, deci, o mare carte
despre prietenie. 

Dragă Sandu, țin minte cum
era literatura de limbă română pe
atunci: prăfuită, îmbâcsită, con�
fuză. Să scrii frust nu era un act de
curaj, ci în tot acel univers strâmb
era un act de normalitate. 

Pizdeț, așa plin de narcomani
și de vise spulberate, e o carte care
strigă nu după ajutor, ci strigă că
prietenia rămâne, chiar și când
nimic nu mai rămâne, chiar și
după moarte, chiar dacă Dumne�
zeu există, chiar dacă Dumnezeu
nu există, chiar dacă nu fumezi
hașiș cu Iisus. Fiindcă toată ti �
nerețea asta e îndurabilă doar
dacă ai prieteni. 

Cine citește Pizdeț astăzi vede
ce talent ai tu, Sandu, ce poeme în
proză poți să scrii, fiindcă ai citit
mult și te�ai născut cu o stea în
frunte, fiindcă iubești literatura,
fiindcă.

Ce nu ne�ai spus atunci, dar
am aflat, cu anii, e că nu e adevă�
rat că până la urmă prietenia ră�
mâne. Nu rămâne nici ea. 

Tinerețea se duce, și priete�
niile se duc, apar trecutul și nos�
talgiile și totul e din nou frumos
doar în amintire.

Iar Pizdeț e astăzi ca un mesaj

într�o sticlă. Noi suntem desigur
pe o insulă pustie, cum și trebuie
să fim, și mai e și oceanul ăsta de
viață și tot adunăm ani și morți și
tristețe și alte întâmplări. 

Dragă Sandu, nu știu dacă vei
mai scrie vreodată o carte atât de
adevărată, deci de bună, ca Pizdeț. 

Nici măcar tu, cu tot talentul
tău, cu toată știința ta de litera�
tură, nu vei mai avea niciodată
douăzeci și patru de ani. Anii de
aur s�au dus. Dar! Dar: tu deja 
te�ai salvat în literatură și în viață. 

Tu, Sandu, tu, Alexandru Va�
kulovski, tu ți�ai scris Pizdeț�ul, 
l�ai scris repede și l�ai scris bine,
și asta cam s�ar putea să fie de
ajuns la orice judecată de apoi. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Alexandru Vakulovski

Întrebările mari se pun în 
interviuri mărunte. 

Când iau un interviu, nu uit să în�
treb „care mai este rolul literaturii
azi?“. Intervievatul meu va avea
grijă să răspundă că „Orice s�ar
spune, oamenii au nevoie de...“;
apoi, la întrebarea mea plictisită
„cum vedeți viitorul umanității?“, el
ne va liniști, arătându�se „încreză�
tor“. Acest tip de dialog pe marginea
problemelor mari seamănă cu un
pasaj dintr�o carte ale cărei trei vo�
lume îmi apar imediat în fața ochi�
lor, fiecare cu un fluture diferit pe
copertă, La Medeleni, o ediție veche,
din anii ’20 sau ’30. Ionel Teodo�
reanu punea problema așa: „Ca să
fii scriitor – mai întâi – trebuie să
scrii. Ca să scrii, trebuie să stai. Ca
să stai trebuie să ai pe ce ședea“. Cu
concluzia: „Operele unui scriitor
sunt rezultatul colaborării perma�
nente dintre el și scaunul său“.

Odată zeflemisite deci întrebările

mari legate de arta scrisului, Teo�
doreanu, grădinar rococo, nu se
poate stăpâni și continuă să exploa�
teze tema, adăugându�i tot felul de
ornamente. Ele converg spre ideea
că dacă ai înțeles scaunul, ai înțeles
scriitorul, care este „impregnat de
personalitatea scaunului“. Așa, de
exemplu, vedem scriitorul aristo�
crat așezat pe un scaun Louis XV, iar
pe cel poporanist pe un scaun cu
trei picioare, ca în fața unei mămă�
ligi. Scriitorul boem va sta pe „un
scaun alarmat, cu picioarele rupte

și prost reparate, un scaun anarhic,
proletar“ – ce�i drept nu prea înțe �
leg cum vine treaba cu boema pro�
letară. Scriitorul cu viață burgheză
și banală va avea, la rândul său, „un
scaun obez, care nu se clintește de
la locul lui din fața biroului“ (asta
înțeleg foarte bine). Sar peste pasa�
jul despre rasa scriitorului, care era
mult mai bine dacă lipsea – numai
că nu putea lipsi pentru că autorul
urmează, chiar și în parodie, catego�
riile analitice ale lui Taine, race, mi�
lieu și moment – și mai citez doar
profeția că „dacă scrii pe scaun tare,
vei produce opere intitulate Dureri
tainice, Prometeu, Răstigniri“.

Tehnica nu a făcut mari pro�
grese – scriitorii scriu tot așezați,
iar unii, care duc povara cunoaș �
terii, chiar lungiți. E adevărat că nu
prea mai scriu pe hârtie. Iar lapto�
pul nu exprimă la fel de bine stilul
scriitorului ca scaunul lui. Spre de�
osebire de sfârleaza care are fo�
fează, laptopul nu are spetează. Mi�l

pot închipui pe Bernardin de Saint
Pierre scriind mica lui poveste pa�
radiziacă pe un MacBook Air și pe
Pynchon punând laolaltă tone de
fapte și poante pe un HC85. Nu știu
dacă Pendulul lui Foucault a fost
scris de mână sau dactilografiat,
dar computerul din roman, Abula�
fia, a devenit cu siguranță mai cele�
bru decât jilțul lui Eco.

În scrisoarea trimisă de Olguța,
în care ni se propune hermeneutica
medeleniană a scaunului de mai
sus, apare și un pasaj de ședere
inițiatică: „aș obliga pe fiecare scrii�
tor incipient să facă o lungă siestă
pe scaunul lui Caragiale, plătind
evident o taxă acestuia“. Speranța
aici e că în felul ăsta mulți scriitori
prea trandafirii (nu că Ionel Teodo�
reanu ar fi fost vreun încruntat) se
vor lăsa de meserie. Dar azi nu prea
mai avem acces la mobila scriitori�
lor. Adică avem acces la Dulapul în�
drăgostit al lui Brumaru, și la
„tran sportul unui dulap vechi din

sufragerie pe terasă“, de care scrie
într�un poem Virgil Mazilescu. Nu
prea cred că va exista vreodată în
muzee o secțiune de computere ale
scriitorilor. Scriitorul scrie până
crapă laptopul și atunci își ia unul
nou, nu mai devreme. Am auzit
totuși că unii își iau totuși un laptop
mai bun din vreme, dar nu îl vând
pe cel vechi și încă funcțional, ci îl
sugrumă și apoi îl îngroapă în pă�
dure, ca pe cel mai mizerabil mar�
tor și colaborator permanent la
nașterea literaturii. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Secretul scriitorilor sedentari

Gerrit Rietveld, Scaun roșu și 
albastru, 1917-1918



La alegerile locale de anul ăsta a
stârnit mult amuzament alege�
rea primarului din Deveselu, lo�
calitate cu un nume de data asta
predestinat. 

Cu o majoritate confortabilă, câș �
tigătorul a fost primarul în func �
ție, preferatul deveselilor (sau
deveselenilor), despre care locui�
torii nu au avut decât cuvinte de
laudă – și, presupun, pe bună
dreptate. Noul/ vechiul edil de
Deveselu avea, pare�se, un singur
defect: a murit cu două săptămâni
înainte de alegeri, ceea ce a împie�
dicat oarecum învestirea lui în
funcție. Deși parcă e un pic ne�
drept să ignori vocea poporului.

E clar că oamenii l�au iubit
tare mult pe fostul și actualul lor
regretat primar. Iar de judecat au
judecat așa cum e obiceiul în Ro�
mânia, unde docomentul bate
viața. La noi au fost declarați de �
cedați oficial oameni care încă
mai trăiau și care s�au dat de cea�
sul morții (scuzați expresia) ca să

dovedească în instanță că încă
mai respiră, muncesc și înjură
instituțiile statului și documen�
tele lor. Căci, de vreme ce exista
un act de deces, omul e mort bine
mersi, scrie negru pe alb, nu?
Insistența lui de a dovedi că e viu
nu face altceva decât să încurce
ordinea în hârtiile oficiale. În
aceeași fel, dacă primarul decedat
de la Deveselu apărea pe liste,
negru pe alb, înseamnă că e can�
didat cu drepturi egale și gata, ce
contează că e mort dacă pe hârtie
e viu? Bun, sătenii știau foarte
bine că e mort, dar și noi știm

foarte bine cât de lepre sunt unii
cunoscuți de�ai noștri și tot ne pur�
tăm cu ei ca și cum n�ar fi. Ba îi mai
și votăm uneori („răul mai mic“) –
și, până la urmă, ce�i mai păgubos:
să votezi un mort sau un ticălos?

Mă gândesc chiar că s�ar pu �
tea ca soluția Deveselu să nu fie
rea. Râde lumea de sătenii care au
ales un mort, dar hai să gândim
un pic mai departe. Se întâmplă și
lucruri mai neobișnuite. În Talk �
teena, un orășel de nici o mie de
locuitori din Alaska, localnicii au
ales ca primar (neoficial, dar se�
rios) o pisică pe nume Stubbs,
care a murit în funcție la venera�
bila vârstă de douăzeci de ani. În
2016 americanii din Cormorant, o
localitate din Minnesota, l�a votat
pentru a treia oară drept primar
(tot onorific, dar respectabil) pe
ciobănescul Duke. Noi de ce n�am
păstra în funcție un decedat ono�
rabil, ales cu o largă majoritate de
consăteni? Doar pentru că între
timp a murit? Omul a candidat
legal, și�a jucat șansa; ar fi păcat

ca un accident biografic să�l îm�
piedice să�și exercite funcția câș �
tigată democratic. Să ținem sea �
ma că localnicii au sărbătorit vic�
toria răposatului la cimitir, la
mormântul acestui învingător in
absentia. Dacă asta nu mai e
voință populară, atunci nu știu
care mai e.

Nici n�ar fi rău să ai un primar
absent fizic, dar prezent spiritual.
În primul rând un primar decedat
nu va fi acuzat niciodată că ia șpa�
gă – pentru că nu ia și nici măcar
nu poate fi bănuit de așa ceva. Ne
dorim conducători cinstiți, inco�
ruptibili? – iată soluția. Nimeni nu
e mai incoruptibil decât cel pe care
orice ispită îl lasă rece. Apoi un
primar trecut în neființă nu mai
poate să semneze orice prostie așa,
„ca primaru’“, cum se zice, pentru
că nu mai poate să semneze nicide�
cum. Or semna alții, dar onoarea și
conștiința lui rămân nepătate.
Până și peste secole deveselenii se
vor putea mândri cu un asemenea
model moral.

Putem lua în calcul și econo�
mia la bugetul local, unde un sala�
riu de primar atârnă de obicei
greu. Un primar onorabil și onori�
fic, care nu cere nici un ban, nici
măcar pentru orele suplimentare
(căci e de presupus că va veghea
spiritual asupra concetățenilor nu
opt ore pe zi, ci douăzeci și patru),
care nu mai are nevoie nici de
birou, nici de secretară, nici de
mașină și șofer de serviciu, ei, un
asemenea primar e o comoară.
Merită păstrat. Iar modelul, la câte
avantaje oferă, s�ar putea extinde
și la alte localități, ba chiar și în
parlamentul național. Visez la un
parlament plin de senatori și
deputați decedați, pe care oamenii
să�i regrete cu voce tare în timp ce
își văd de treburile lor cotidiene. 

Altfel sacrificiul bietului pri�
mar de Deveselu va fi zadarnic, va
rămâne doar o anecdotă pe care o
vor povesti celor de acasă militarii
americani de la baza NATO locală,
ca să demonstreze că au ajuns
într�adevăr în țara lui Dracula. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Primar de Deveselu. In aeternum

Se intensifică bătălia pe organi�
zarea la termen a scrutinului
pentru noul Parlament. Vom
avea alegeri parlamentare pe 6
decembrie? La ora asta probabil
că da, în ciuda declarațiilor bom�
bastice ale liderilor PSD. 

Social�democrații au de partea
lor o decizie a Curții Consti tu �
ționale care spune că Parlamen�
tul și nu Guvernul stabilește data
alegerilor. Chiar dacă PSD va
iniția proiectul în Parlament, le �
gea are de parcurs un traseu si�
nuos, care cere timp. Iar până
una�alta este în vigoare hotărârea
guvernului Orban care prevede
organizarea de alegeri generale în
6 decembrie. În plus, liberalii ar
avea muniție, pentru că ar pedala
pe ipoteza că PSD blochează ale�
gerile pentru că îi este teamă de o
înfrângere usturătoare.

Atunci de ce face PSD atâta tă�
răboi pe tema amânării scrutinului

dacă partidul știe că e complicat să
ajungă la o asemenea variantă?
Pentru că îi convine din punct de
vedere politic. 

Orice săptămână în plus pen�
tru actualul executiv înseamnă
erodare. Adică voturi mai puține
pentru liberali și posibil un supli�
ment în desaga roșie. Dacă alege�
rile locale ar fi fost organizate în
iunie, scorul PNL ar fi fost cu câ�
teva procente mai mare. La fel,
dacă anticipatele s�ar fi desfășu �
rat în martie, PNL ar fi obținut un�
deva peste 40 la sută. 

PSD știe exact costul politic al
deprecierii oricărui partid la pu�
tere și încearcă să ducă alegerile
undeva în primăvara anului vii�
tor. Același lucru îl vor Victor
Ponta și Călin Popescu Tăriceanu,
care își dau seama că e tot mai
complicat cu păcălitul alegători�
lor și că vorbele frumoase nu mai
saltă pe nimeni dincolo de pragul
de cinci la sută.

Amânarea alegerilor este așa �
dar puțin probabilă din motive
strict tehnice, care țin mai degra �
bă de bucătăria legislativă. Jocul
PSD este posibil să fie doar de
ochii lumii, deși invocarea pande�
miei în discuția legată de oportu�
nitatea desfășurării scrutinului e
o temă validă, cu impact major
asupra publicului. E vorba mai
degrabă de o agățare a PSD de un
subiect cu un potențial exploziv. 

Însă nimeni nu știe cu adevă�
rat cum va evolua pandemia de
COVID�19 în următoarele săptă�
mâni. La sfârșitul verii, numărul
de cazuri pe zi în România nu
depășea 2.000. Iată că n�a trecut
mult timp și am atins deja cota
4.000. Iar pandemia nu dă semne
că s�ar domoli. În Europa cifrele
sunt chiar mai îngrijorătoare.
Franța a ajuns la 30.000 de îmbol�
năviri pe zi, Marea Britanie se
apropie de 20.000, iar Italia este
aproape de pragul de 10.000. Nu

atât numerele în sine sperie, cât
evoluția galopantă a numărului
de cazuri.

Toamna abia începe, iar unii
epidemiologi s�ar fi așteptat ca
numărul de cazuri enunțate mai
sus să se înregistreze undeva în
decembrie�ianuarie, nicidecum la
jumătatea lunii octombrie.

Aici e marea necunoscută.
Evoluția pandemiei în următoa�
rea lună și jumătate. Nu cred să
existe un prag pentru puterea de
la București care să indice că gata,
din punctul respectiv nu se pot
ține alegerile. 

Dar va fi greu să mai organi�
zezi alegeri când oamenii mor pe
holurile spitalelor. Sau când nu
mai ai saloane și paturi la Terapie
Intensivă. Vine un moment în care
politica nu mai contează, când să�
nătatea bate orice argument de�
mocratic. Nu te poți încă pățâna să
o ții langa cu alegerile când în țară
se consumă adevărate drame. E
adevărat că demo crația cere sacri�
ficii și că alegerile sunt esen țiale,
dar de la un punct încolo devine
neproductiv să forțezi lucrurile.

Dacă alegerile vor avea loc în
martie, foarte probabil PNL va
mai pierde câteva puncte față de
scorul de locale. N�ar fi exclus ca
în această ipoteză scrutinul să fie

câștigat chiar de PSD, dar e greu
de crezut că președintele Klaus
Iohannis va da guvernarea pe
mâna social�democraților.

România are nevoie ca de aer
de alegeri în decembrie. Nu pentru
previzibila victorie a liberalilor, ci
pentru că este necesar un guvern
legitim, cu puteri depline, care să
ia decizii curajoase, ba chiar nepo�
pulare dacă situația o impune. 

Să ne imaginăm cum am tra�
versa iarna cu o pandemie urâtă
în spate și cu niște partide preo�
cupate doar să speculeze politic
lunile care vor urma. Nu ne mai
permitem experimente și nici ges�
turi populiste. Cu toate acestea, 
n�am vești bune pentru cei care ar
vrea să se închidă circul politic
cât mai repede. Mi�aș dori să mă
înșel, dar, la cum evoluează pan�
demia, nu�s foarte optimist că ale�
gerile se pot ține în acest an. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Nu PSD va decide
amânarea alegerilor
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Cine privește azi către Statele
Unite ale Americii și este șocat de
ceea ce se petrece acolo, fie nu
cunoaște, fie a uitat istoria acelei
părți de lume. Nu e aici locul unei
recapitulări.

Mi se pare evident că a fi american
este o profesiune sau o alegere
personală, nu un dat natural, chiar
și pentru cei cu străbuni debarcați
acolo de pe vasul Mayflower. Aspri �
mea este particularitatea genetică
aproape a tuturor americanilor,
generozitatea nu le învinge mereu
egoismul, banii le sunt mai presus
decât credința în Dumnezeu, iar
nepăsarea și ipocrizia îi fac deseori
incorigibili și violenți. Justiția se
situează în vârful preocupărilor
statale, dar aplicarea ei este o afa �
cere, poate cea mai bănoasă dintre
toate – excluzând armele, care sunt
marea lor problemă. Pe lângă asta,
disputele rasiale par o diversiune

întreținută permanent doar spre a
nu lâncezi nici albii, nici negrii, nici
restul emigranților năboiți în țara
tuturor posibilităților. Rasismul
nu�i o chestiune monocoloră, se
vedea încă de�acum vreo 80�100 de
ani. O spune cea mai valoroasă
cântăreață de blues care a trăit
vreodată, Billie Holiday. 

Firește, o negresă. Al cărui stră �
bunic a fost un irlandez, fami list
convins și bisericos nevoie�mare.
Proprietar de conac și de plantație
în Virginia, era și proprietarul unei

femei „colorate“, ținută într�o căsu �
ță din fundul curții, vizitată în
fie care noapte. Au avut împreună
16 copii. Doar unul a trăit, bunicul
lui Billie. Fata lui de 13 ani a născut�o
pe viitoarea cântăreață, dintr�o
legătură fierbinte cu frumosul ne �
gru de 15 ani, doldora și de talente
muzicale, nu doar amoroa se. (La
moarte, patru femei s�au bătut care
să fie prima lângă dricul funerar!)
Crescută de bunici, Billie suferă de
mică persecuțiile și vio lența unei
mătuși lipsite de femini tate. Copilă �
ria prefigura o viață plină de ne �
dreptăți, din ce în ce mai neaștepta �
te și mai dureroase pe măsură ce
statutul de vedetă creș tea, iar bu �
năstarea materială se închega, scă� 
pând�o de grija zilei de mâine. Bine�
cunoscută în toată lumea datorită
înregistrărilor pe discuri (de pe urma
cărora s�a ales cu mai multă faimă
decât cu bani!), Billie Holiday s�a
luptat acasă cu prejudecățile rasiale,

cuibărite în societatea ame ricană
de la mijlocul secolului XX mai
profund ca visu rile comuniste în
Rusia stalinistă. Inechitatea o fi
dată de la Dumne zeu (a se vedea
nenumăratele episoade din Biblie
ce par să o sta tueze), însă legile
pământești sunt făcute de oameni,
iar puternicii vor dicta peste tot,
indiferent că sunt comuniști, ca �
pitaliști sau chinezi. Și Billie Ho� 
 liday e un mic exemplu că oricât ai
fi de merituos, te poți târî ca ultima
potaie prin gunoaie după mâncare,

vânat de oameni cărora nu le�ai
făcut nici un rău, dar con vinși că,
dacă ești câine de pripas, musai să
fii turbat.

Publicată în 1956, cartea Lady
Sings The Blues – Billie Holiday &
William Dufty, e tradusă de Ruxan �
dra Toma pentru editura Nemira
(2020). Versiunea în limba română
este expresivă, are șarm și consis �
tență, redă limbajul frust al ființei
ostracizate, finețea interpretei care
nu știa teorie muzicală (dar nu
cânta de două ori la fel nici o piesă
dintre sutele înregistrate!) și gin �
gășia femeii care n�a avut parte de
copii, nici măcar când era suficient
de bogată ca să finanțeze un azil
pentru orfani. Am citit de două ori
acest volum, primit favorabil de
cele mai deschise creiere ale vremii,
considerat „cartea care mi�a schim �
bat viața“ de prefațatorul David Ritz
(textierul cântecului Sexual Heal �
ing al lui Marvin Gaye). Mi�am
umplut carnetul cu notițe și aș cita
pasaje întregi, până aș umple pa �
ginile SdC! Nu mă simt prea bătrân
să mai învăț ceva nou. Presupun că
și tinerii pot! Baftă! SDC

Doamna zilei cântă noaptea

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Un virus apărut din încâlcitele
relații ale omului cu natura a
făcut din 2020 un an convulsiv.
SARS�CoV�2 ne�a bulversat
existențele, ne�a reținut la domi�
ciliu și ne�a îndepărtat fizic. Pla�
neta s�a reorganizat brusc,
ajustând certitudinile în
secvența de predictibilitate de
10�14 zile, cât incubează noul 
coronavirus. A comutat pe
pauză, reașezând omenirea în
parametrii siguranței sanitare.
În numai câteva luni, teatrul a
devenit de nerecunoscut. 

Stagiunea românească 2019�2020
s�a comprimat brusc, iar la res �
tricțiile epidemiologice din prima
decadă a lui martie s�a adăugat
insecuritatea financiară. Bugetul
lui 2020 abia se comunicase, până
atunci trupele stabile funcționau
cu 1/12 din finanțarea anului pre�
cedent, independenții așteptau
confirmarea primelor proiecte.
Totul a înghețat, rectificări nega�
tive succesive au ras conturile la
capitolul activitate culturală. In �
stituțiile de profil au făcut ce, cât
le�a dus flexibilitatea și fantezia,
pe unde s�a putut, revizuindu�și
planurile în acord cu situația me�
dicală. Arta scenică și�a văzut vita�
litatea în declin, dar, în numele
legăturii ombilicale cu publicul, 
s�a mutat mai întâi în mediul digi�
tal, iar peste vară, în aer liber. Atât
i�au îngăduit contextul pandemic
și relaxările aferente. Debutul lui
septembrie a redeschis o parte din
incinte, condiționat de rata de
contaminare – cel mult 1,5 îmbol�
năviri la 1.000 de locuitori în ulti�
mele două săptămâni, cu spectrul
suspendării dacă cifrele se dete�
riorează. 

Reinventarea forțată. Pande�
mia a obligat teatrul românesc ca,
pe segmente scurte, să�și devan�
seze timpul. Nevoia de adecvare la

conjunctura molimei și la regulile
de protejare a sănătății a condus
la eventualități estetice care ar fi
continuat să plutească în gama
posibilităților cărora nu le�a venit
încă vremea. Deși, de regulă, firile
rebele ce populează artele scu�
tură ușor rutinele, mulți au prefe�
rat să nu lucreze altfel decât știau
și decât o făcuseră în modelele în
care excelau. Dintr�o perspectivă,
repausul sabatic impus le�a prins
bine. Ritmul mediu anual al celor
din fruntea listei de cotare na �
țională atinge frecvent cinci spec�
tacole noi, foarte mult în com �
parație cu media europeană, care
nu depășește 1,5 premiere la fie�
care 12 luni. 

Cum s�au repoziționat com�
paniile teatrale? Capacitatea de
adaptare fluctuează. Independen �
ții sunt mai supli organizatoric,
dar lipsiți de mijloace. Teatrele de
stat au resurse umane și sceno�
tehnice mai numeroase, dar li 
s�au diminuat drastic bugetele.
Unele trupe au rămas fidele stilis�
ticii ante�pandemice, așteptând
revenirea la ce a fost odată. Altele
s�au reinventat prin propuneri de
confluență artistică, lucrând cum
n�au mai făcut�o, ținându�și pu�
blicul aproape.

Prohibiția live�ului. Nimeni
nu era pregătit pentru o transfor�
mare atât de drastică a familia �
rităților profesionale. Cei mai
activi și cu ceva fonduri s�au re�
pliat din mers, neezitând să expe�
rimenteze, mutând fundamentele
artei scenice mai aproape de cine�
matografie. Distanța este cuvân�
tul de ordine și nici nu mai con� 
tează dacă e vorba de numai câți �
va metri sau de mii de kilometri.
Prohibiția live�ului li se pare alie�
nantă multora, însă recursul la
metode împrumutate din film și
din arta video oferă rezolvări. Cu
condiția ca un public programat
cultural pentru „pe viu“�ul teatral
să fie dispus la experiențe de
creație care defamiliarizează. Ra�
porturile de atracție reciprocă
dintre teatru și film și poten �
țialitățile multimedia au legitimat
împrumutul masiv de procedee.
Pandemia i�a îmboldit pe creatori
să grăbească viitorul, să preia
avantaje de la forme rivale și să
recurgă la new media. 

Cum s�a repetat? Mai întâi pe
Zoom sau alte group videocall. În

etapa secventă, față în față în săli
de lectură sau în scenă, cu mască
ori viziere, la 2 m de colegi. O ju�
mătate de an de pauză scenică
plus emoția epidemiologică și
atenția la comportamentele pre�
ventive au consecințe. Sunt per�
fect recuperabile, dar cronofage.
Regizorii s�au confruntat cu un
nou element, distanța de protec �
ție pe care s�o mascheze estetic
prin soluții nederanjante. Artiștii
au gestionat izolarea pas cu pas,
esențialul în demersurile explora�
torii fiind menținerea contactului
cu adresanții. 

Conectivitatea. Unde e spec�
tatorul în noua ecuație? Ca întot�
deauna, cu ochii spre artiști.
Vul nerabilitățile pândesc relația
atât de complexă cu entitatea im�
previzibilă pentru care lucrează
oamenii de teatru. Gratuitatea
online�ului instalează obișnuințe
nefavorabile cumpărării unui
bilet. E cam devreme pentru con�
cluzii, căci sistemul e la început,
însă nu cred că plata pentru un
streaming aduce încasări care
contează. Reflexele distanțării ca
principală măsură de securitate
anti�COVID�19 i�ar putea ține de�
parte pe obișnuiții teatrelor. 

[…] 

Refugiul în digital. În „noua
realitate“ a lui 2020, arta scenică
a pierdut comuniunea sălii și s�a
îndepărtat de destinatari. Dar a
câștigat în expansiune grație me�
diului online. A atras privitori din
întreaga lume, spărgând barierele
constrângătoare numeric ale in�
cintelor. Protocoalele momentului
istoric – cercetătorii susțin că ase�
menea hazard biologic survine ci�
clic o dată la o sută de ani, deci
suntem subiecții unor evenimente
istorice, chiar dacă neplăcute! – au
împins mințile active spre variante
diverse: teatru vechi, arhivat video,
transmis pe canale electronice;
producții concepute pentru inter�
net; spectacole noi, gândite pentru
streaming (live ori înregistrate
video pe o scenă), dar și cu viitoare
versiuni offline în perspectiva re�
venirii la „vechea normalitate“.   

Necesitatea de a fi împreună
s�a concretizat în legături mijlo�
cite tehnologic. Prețuită într�o
primă fază, oferta video și�a atins
limitele odată cu relaxarea regu�
lilor sanitare și cu schimbările de

anotimpuri. Vara a privilegiat tea�
trul în aer liber. 

[…]
Lecția pandemiei. Ce�am în �

vă țat din pandemie? Criza SARS�
CoV�2 a scos la suprafață inerțiile
din teatrul românesc. Ne�a arătat
că suntem nepregătiți pentru
situații complicate, cu o flexibili�
tate anesteziată de birocrația su�
focantă, cadrul legislativ confuz și
politicile inconsecvente. 

Esteticile scenice de început
de secol XXI s�au îmbogățit sensi�
bil prin căutări silite de împreju�
rări de�a evita concomitența în

spațiul real cu ceilalți (colegi de
creație ori spectatori), intermedi�
ind�o tehnologic. Suspendarea
provizorie a legăturii directe, un
alt tip de colaborare în procesul
compozițional, scindat și transfe�
rat și el online, orientarea spre
texte cu deschidere către abordare
și modelare de tip cinematografic,
contarea pe privitorul participativ
definesc în schiță spiritul teatral
românesc pandemic. SDC

(Fragment din prefaţa volumului
colectiv Un virus pe scena lumii.
Teatru și pandemie 2.0, prima carte
pe această temă din România) 
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INTERVIU CU SCRIITORUL ȘI TRADUCĂTORUL BOGDAN-ALEXANDRU STĂNESCU

„Cred că aș putea renunța la scris,
însă la traducere niciodată”

ALINA VÎLCAN

Ai participat de curând la Festi-
val of World Literature Zagreb,
cu ocazia apariției în limba
croată a cărții Copilăria lui Kas-
par Hauser (Polirom, 2017) la
editura Fraktura, în traducerea
lui Goran Čolakhodžić. Cum a
fost în Croația, cum a fost 
primită cartea acolo?

Am avut parte de�o primire entu�
ziastă, dar asta pentru că eram
unul dintre cei doi scriitori străini
care acceptaseră să meargă la fes�
tival cu tot cu bagajul lor fiziolo�
gic. Pentru mine, orice festival de
literatură a rămas un soi de dio�
ramă de Antipa, din perioada în
care organizam FILB, așa că am
mai curând o privire neparticipa�
tivă, analitică. Dar, dacă mă resu�
biectivez, trebuie să spun că e
ceva absolut fermecător să vezi
alături scriitori croați, sârbi, bos�
niaci care se adună după eveni�
ment la o bere și fac mișto de
Bregovic. Sau vorbesc despre lite�
ratură cu pasiunea înfrigurată pe
care o aveau discuțiile noastre prin
anii 2000, când literatura era ceva
important. La fel de fascinant e 

să�ți vezi cartea apărută într�o lim �
bă străină, mai ales una din care nu
înțelegi decât numele proprii.

Tot despre Copilăria lui Kaspar
Hauser, spuneai într-un inter-
viu: „e un poem, unul epic, o ex-
tensie narativizată a celor două

volume de poezie pe care le-am
publicat”. Cum îți amintești astăzi
de anii în care ai scris poemele din
Apoi, după bătălie, ne-am tras
sufletul (Cartea Românească,
2012) și din anaBASis (Cartea
Românească, 2014)? Cum a fost
pentru tine trecerea de la aceste
prime volume de versuri la 
Copilăria lui Kaspar Hauser, de
la poet la prozator? Mai scrii
poezie? Cât de importantă este
autobiografia pentru tine, în 

literatură?

A fost o dublă traumă sau, mai
bine zis, trecerea a fost rezultatul
interiorizării unei duble traume:
în primul rând, după ani buni de
zile în care am trăit în pielea unui

tânăr care�și construia cariera de
critic literar, m�am trezit într�o
dimineață de miercuri și, în timp
ce mă spălam pe dinți, a trebuit
să�mi spun – să rostesc – „nu asta
sunt, nu e bine ce fac“. Nu e ușor
ca, după ce ai trecut de 30 de ani,
să�ți dai seama că ai construit, că
ai muncit bazându�te pe o iluzie
pe care nici nu știi cine ți�a indus�o.
A doua traumă, poate nu atât de
sfâșietoare, a avut loc după ce am
publicat anaBASis, când am în�
drăznit să�mi recitesc cărțile și
mi�am dat seama, din nou, că dacă
vreau să scriu poezie, nu așa tre�
buie s�o fac. Eram prea narativ, prea
scufundat în fabula propriei vieți,
iar natura concentrată a poeziei 

nu�mi permitea actul terapeutic al
catharsisului. Așa am început să
scriu proză... Dar încă scriu poezie,
o fac doar pentru mine și trebuie
să recunosc că sunt mult mai
mulțumit de ceea ce scriu acum, în
regim pur personal.

Cât despre autobiografie, e
importantă în măsura în care mă
ajută să scap de anumite „cicluri“
de imagini și de obsesii pe care le
pot coborî într�o subterană a pro�
priului scris, de unde să le extrag
într�o nouă formă, purificată, care
să�mi placă în primul rând mie. 

Anul trecut publicai la Editura
Polirom, în colecția Biografii
romanțate, cartea Caragiale.
Scrisoarea pierdută. Cum ai trăit
această întâlnire cu Caragiale,
cum ai ales vocea cu care să-i
spui (să-și spună) povestea?

Am trăit�o inițial în deplină te�
roare, pentru că anticipam reac �
țiile celor care nu citesc, dar vor� 
besc copios din auzite. Apoi, după
ce am trecut prin operă și prin
corespondență, mi�am dat seama
că am o șansă de a le închide
obloanele peste limbă și degete:
să folosesc persoana I. Era extrem
de riscant, dar am fost plin de în�
credere în calitatea mea de scrii�
tor. Am redescoperit, datorită aces� 
tei teme pentru acasă, romanul, în
încercarea de a fenta biografia
romanțată. Vocea din roman este
vocea lui Caragiale din scrisori, în
special cea din scrisorile trimise
lui Zarifopol, acolo unde am sim �
țit că găsesc integral acel amestec
de nostalgie, ironie și candoare
care�l reprezintă pe adevăratul
Caragiale. După câteva încercări
de transcriere propriu�zisă, de

„Simt din nou că deschid un drum nou, că particip la o
dinamică frumoasă, constructivă“, spune scriitorul, editorul
și traducătorul Bogdan-Alexandru Stănescu, cu care am stat
de vorbă despre cartea sa, Copilăria lui Kaspar Hauser
(Polirom, 2017), apărută de curând și în croată, dar și 
despre Caragiale. Scrisoarea pierdută (Polirom, 2019) 

sau despre cum a tradus volumele O odisee, de Daniel
Mendelsohn (Polirom, 2019) și Sunt dinamită! Viața lui 
Nietzsche, de Sue Prideaux (Polirom, 2020). În această
toamnă, Bogdan-Alexandru Stănescu a lansat colecția
Anansi. World Fiction, la Editura Pandora M, a terminat 
o nouă carte de proză și a început o nouă facultate.

Diferenţa dintre procesul traducerii 
și cel al scrisului este libertatea aparentă
a scrisului personal, pe care-l poţi 
abandona dacă simţi că nu merge, 
spunându-ţi că e și mâine o zi. 
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imitație, am simțit că o să pot
minți cu folos, adică o să pot să in�
troduc cu ajutorul acestei voci și
materie ficțională în carte. 

Și tot în 2019, apărea la aceeași
editură O odisee, de Daniel
Mendelsohn, în traducerea ta,
de altfel prima traducere în lim-
ba română din opera apreciatu-
lui autor american. Cum a apă-
rut ideea apariției acestei cărți 
și la noi și care au fost principa-
lele provocări pentru tine, de

această dată?

Cum a apărut ideea? Foarte sim�
plu: sunt un fanatic mendelsoh�
nian, de vreo zece ani. Citesc ab� 
solut tot ce publică, tot ce reco�
mandă, i�am citit teza de doctorat,
i�am citit toate articolele, văd fil�
mele pe care le recomandă etc.
Cum pe vremea când a publicat O
odisee eram director editorial la
Polirom, mi�am făcut un cadou.
Unul dintre puținele într�o mese�
rie care�ți oferă mai puține satis �
facții decât s�ar crede. Provocările
au fost mai mult în detaliu:Mendel�
sohn traduce în carte pasajele din
Odiseea și din Iliada, însă eu a tre�
buit să recurg la traducerile consa�
crate – de multe ori acestea nu
coincideau cu ceea ce în engleza lui
Mendelsohn era foarte limpede și
foarte... contemporan. Restul – fra�
zarea proustiană, alternarea unei
engleze americane colocviale cu
cea academică extrem de precisă 
și cu cea a unui scriitor de mare
finețe – au fost obstacole care fac
totuși ca meseria asta, de traducă�
tor, să aibă un farmec irezistibil. 

Sunt dinamită! Viața lui Nietz -
sche, de Sue Prideaux, este un
alt volum în traducerea ta apă-
rut recent la Polirom, în colecția
Plural M. Cum l-ai redescoperit
pe Nietzsche cu ocazia acestei
traduceri, ce ți-a atras atenția
cel mai mult din personalitatea
acestuia?

În primul rând, aș spune că l�am
descoperit. Citisem, ca orice lite�
rat, integral, Așa grăit�a Zarathus�
tra, Nașterea tragediei... și frag �
mente din toate celelalte cărți. Cu
ocazia acestei traduceri am citit
enorm despre Nietzsche și opera
lui, adică aproape tot ce a fost tra�
dus în engleză și am citit integral
opera lui Nietzsche. Dat fiind că
nu avusesem acces la corespon �
dența lui și la însemnările intime,
primul lucru care m�a șocat a fost
umorul plin de energie al tânăru�
lui Nietzsche, disponibilitatea lui
amoroasă, plăcerea cu care se
punea în poziția unui trickster. E
o traducere care m�a lăsat cu un
gust amar (dacă mai aveam ne�
voie de vreun imbold) în fața ani�
lor care mă așteaptă.

Și pentru că am ajuns aici, să
amintim că ai tradus din James
Joyce, Tennessee Williams, 
William Faulkner... Spune-ne
mai multe despre traducătorul
Bogdan-Alexandru Stănescu.
Cum ți-ai descrie laboratorul 
de traducător, ce e cât se 
poate de diferit pentru tine
atunci când traduci o carte 
față de atunci când scrii o 
carte, ce se schimbă în 
procesul de lucru? 

Nu știu dacă pot vorbi despre un
laborator de traducător, pentru
că nu mă consider un traducător
profesionist. Sunt amator, în sen�
sul etimologic al cuvântului: tra�
duc dintr�o nevoie interioară ce
poate fi asimilată iubirii. Cred că
aș putea renunța la scris, însă la
traducere niciodată. De multe ori
mă trezesc înjurând, pe ultima
sută de pagini, și blestemându�l
pe editorul care mi�a pus cartea�n
brațe, dar nu trece o lună de la
predarea acelei traduceri și deja
am acceptat alta. Mă rog, faptul că
nu trăiesc din traducere mă ajută
să am un destin destul de frumos
în domeniu: traduc doar ceea 
ce�mi place mai mult decât foarte
mult. Diferența dintre procesul
traducerii și cel al scrisului este li�
bertatea aparentă a scrisului per�
sonal, pe care�l poți abandona da� 
că simți că nu merge, spunându�ți
că e și mâine o zi. Când traduc,

însă, mă țin de o normă autoim�
pusă, pentru că urăsc întârzierile.

Activitatea ta numără și mulți
ani ca editor. Cum vezi piața de
carte din România? În ciuda
multitudinii de titluri interesan-
te din librării, suntem pe ultime-
le locuri din Europa la consumul
de carte, ce consideri că ar fi de
făcut pentru ca acest aspect să
se schimbe?

Numără 15 ani, mai precis. O viață
de adolescent care tocmai s�a si�
nucis din dragoste. Piața de carte
e o vale a plângerii încă de când
m�am angajat eu la Polirom, în
2005. De atunci aud exact aceleași
versuri demne de poeții roman�
tici ai cimitirelor și ai lacurilor.
Dar pe sub aceste versuri se des�
curcă destul de mult viermuș ca 
s�o ducă bine și peștii răpitori și
fitofagii. Aș prefera să nu mai
adaug și eu versuri la această tri�
stă epopee națională. Multe lu�
cruri ar putea fi făcute, dar por� 
nind de jos, dinspre educația în
școala primară și urcând ușor în�
spre ceea ce ține de măsurile unui
guvern care să înțeleagă faptul că
industriile creative pot să facă chiar
și bani frumoși, dacă sunt tratate
cu inteligență și responsabilitate.
Dar e greu să se înțeleagă lucrul
ăsta într�o țară de bișnițari meta �
morfozați în politicieni. 

Ești unul dintre scriitorii 
români care lucrează cu o
agenție literară internațională,
fiind reprezentat de agenția
londoneză The Susijn Agency
Ltd. Cum a început colaborarea
voastră? 

Sunt reprezentat de o foarte bună
prietenă care, întâmplător, e și
agentă literară. Am fost colegi
într�un fellowship absolut nebun
din Guadalajara, prin 2009, când
mi�a povestit despre licența ei
care�l are ca subiect pe... Nietz �
sche, lucru care m�a impresionat,
pentru că în general nu prea gă �
sești agenți care să fi trecut cu lec�
turile de un nivel absolut medio� 
cru. Am rămas în legătură de
atunci, iar când mi�am publicat
cartea de proză care o ducea des�
tul de bine pe plaiuri mioritice, a

venit la mine și m�a întrebat ce�i
cu succesul ăla de care auzise. 
I�am spus că e un succes româ�
nesc, la care m�a întrebat dacă
totuși cartea e bună, indiferent de
tipul succesului. I�am zis că da, e
foarte bună, iar ea m�a crezut pe
cuvânt. Și m�a crezut pe cuvânt
până anul acesta, când a fost gata
traducerea în limba franceză și
m�a putut citi. Am avut mai mari
emoții decât în anul publicării.
Când mi�a scris și mi�a spus „You
are brilliant“ am simțit că trec un
examen al dracu’ de greu. 

Cum a fost 2020, acest an
neobișnuit, pentru tine?

Greu, pentru că am clădit o nouă
colecție (n.r.: colecția Anansi. World
Fiction, la Editura Pandora M),
aproape de la zero, pentru că am
participat la stresul și dezorienta�
rea copiilor mei, bun pentru că am
reușit să termin o nouă carte de
proză. Bun, pentru că am început o
nouă facultate (n.r.: Facultatea de
Psihologie), simt din nou că deschid

un drum nou, că particip la o dina�
mică frumoasă, constructivă.

Ți-aș propune să încheiem cu
câteva recomandări de lectură
pentru această toamnă. Ce să ci-
tim, care sunt titlurile pe care le
aștepți sau pe care le-ai desco-
perit recent și ți-au plăcut în
mod deosebit?

În capul listei aș pune Ben Lerner,
Școala din Topeka (apare luna
aceasta în Anansi. Contemporan),
Maggie O’Farrell, Hamnet (apare
în noiembrie, în aceeași colecție),
David Grossman, De mine viața
și�a tot râs (Biblioteca Polirom),
Julian Barnes, Bărbatul cu haină
roșie (Editura Nemira), Colson
Whitehead, Băieții de la Nickel
(Humanitas Fiction). SDC

Piaţa de carte e o vale a plângerii încă de când m-am 
angajat eu la Polirom, în 2005. De atunci aud exact aceleași
versuri demne de poeţii romantici ai cimitirelor și ai lacurilor.
Dar pe sub aceste versuri se descurcă destul de mult 
viermuș ca s-o ducă bine și peștii răpitori și fitofagii.
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DANA PÎRVAN

În acest prim an, au apărut opt vo�
lume, toate semnate de autori
valoroși: Brâncuși sau cum a în �
vățat țestoasa să zboare – Moni
Stănilă, Caragiale. Scrisoarea pier�
dută – Bogdan�Alexandru Stă�
nescu, Enescu. Caiete de repetiții –
Dan Coman, Maria Tănase. O fân�
tână pe un drum secetos – Simona
Antonescu, Ionesco. Elegii pentru
noul rinocer – Liliana Corobca,
Steinhardt. Bughi mambo rag –
Lavinia Bălulescu, Cioran. Ultimul
om liber – Andrei Crăciun. 

Cea mai recentă apariție este
biografia romanțată a pictorului
Ștefan Luchian, recreată de Vero�
nica D. Niculescu – Luchian.
Ochii, sufletul, mâna. După mulți
ani în care Veronica D. Niculescu
ne�a oferit numeroase și dificile
traduceri, Beckett și Nabokov fiind
doar doi dintre marii autori tran �
spuși de ea în limba română, în ul�
timii ani Veronica D. Niculescu a
avut un mare succes la public
grație propriei literaturi. Numai în
anul 2020, autoarea a publicat trei
cărți de factură diferită, biografia
romanțată a lui Ștefan Luchian
fiind una dintre ele. 

AMESTECUL DE REALITATE 
ȘI FICȚIUNE ESTE EXTREM 
DE REUȘIT

Așa cum mărturisește autoarea în
nota finală, scrierea acestei bio�
grafii nu a fost întâmplătoare, ci
s�a ivit din afinități spirituale, Ve�
ronica D. Niculescu fiind deja în�
drăgostită de picturile lui Luchian,
traiul retras al acestuia fiind un
alt element care a apropiat�o de
viața și de creația marelui pictor.
Aș mai adăuga și dragostea pen�
tru flori. Oricine o cunoaște pe
autoare sau i�a citit cărțile, știe
asta. Și cred că doar astfel se poate

explica frumusețea unui frag�
ment ca acesta:

„Și�a amintit cum i se rupea
inima înțelegând că, odată cu
viața, el le lua macilor și culoarea.
Căci nici o floare presată de mâi�
nile lui nu reușea să�și păstreze,
în cele din urmă, culoarea. Cum
aducea macii acasă – asta și�a
amintit amestecând pasta roșie –,
cum se ofileau pe drum, deși îi
așeza cu atâta grijă în tolba pri�
mită de la mama, cum doar câteva
dintre flori își mai reveneau în
salon, cu codița tăiată la capăt,
puse într�un pahar înalt de cris�
tal, pentru a�i bucura pe părinți,
dar mai ales pe el, băiatul care
stătea și�i privea îndelung în se�
rile de vară, căutând să înțeleagă
ceva ce nu se putea înțelege, la fel
cum și mai demult, în Botoșani, în
lunca pierdută a primilor ani de
copilărie, din Ștefăneștiul natal,
contempla păsările cântătoare
din tufe, cu aripi colorate, în vre �
me ce alți copii trăgeau cu praș �
tia�n ele. […]

— Voi n�o să muriți, le�a zis
anemonelor, cu gândul la macii
copilăriei care, deși salvați de la
moarte, păliseră lent și definitiv
acolo unde fuseseră puși la păs�
trare, între foi de hârtie. Ați auzit?
Voi n�o să îndrăzniți să�mi muriți“.

Așadar, înțelegerea cu sufle�
tul a fost elementul esențial ce a
permis plăcerea documentării și
voluptatea imaginației ce a trans�
format informațiile în literatură
și a oferit o viață nouă picturilor
pe care le putem admira în muzee
sau virtual și asupra cărora pu �
tem proiecta o altă înțelegere
după ce le vom vedea atât de fru�
mos și uneori dureros integrate în
existența lui Ștefan Luchian.

Documentarea pentru scrie�
rea acestei biografii, ce poate fi ci�
tită și ca roman, a fost una ane �
voioasă, pe de o parte pentru că
nu există multe cărți despre viața

lui Ștefan Luchian, iar pe de altă
parte deoarece pentru a se naște
această poveste a fost nevoie să se
pună cap la cap informațiile cu�
lese din cărți vechi cu alte docu�
mente, texte, hărți, fotografii,
articole din presă, cu scrisorile lui
Luchian (o parte dintre ele chiar
sunt reproduse în carte), cu re�
plici ale acestuia consemnate în
diverse volume sau cu „citirea“
contextualizată a unor tablouri.
Amestecul de realitate și ficțiune
este unul extrem de reușit, citito�
rul nesimțind granița dintre ele.
Autenticitatea reconstituirii se
simte mai ales când vine vorba de
scrisorile lui Luchian reproduse
în volum, personajul Luchian pă�
rând același cu cel care a scris
scrisorile. 

GEOGRAFIA EXISTENȚEI 
LUI ȘTEFAN LUCHIAN

Veronica D. Niculescu a surprins
în această biografie romanțată
ipostazele și vârstele lui Ștefan
Luchian, în tot ce au avut ele mai
relevant: copilul fascinat de fru �
musețea mereu altfel a florilor de
gheață de pe geamuri, fiul unei
mame și al unui tată pentru care
meseria de pictor (zugrav o nu�
meau ei disprețuitor) nu oferea
perspectiva unui viitor liniștit,
fratele însingurat, studentul de�
zamăgit și dezgustat de nivelul
formării care i se oferea și de ca�
racterul oamenilor de cultură care
făceau legea artelor prin demago�
gie și aranjamente, un Luchian
care îl admiră nedezmințit pe Gri�
gorescu, un Luchian îndrăgostit
căruia iubirea îi aduce doar o
scurtă bucurie, un Luchian cu tru�
pul destrămat de boală care va
ajunge să picteze cu pensula le�
gată de mână, un Luchian sărac ce
locuiește cu rudele care au grijă
de el, dar mai ales un Luchian care
a urmărit nedezmințit adevărul și

frumusețea, un om al luminii, iubi�
tor de oameni și de viață, care 
nu�și plângea niciodată de milă, nu
cunoștea vanitatea, ochii și zâmbe�
tul său înviorându�i pe cei din jur. 

„Vedea cu acea nouă limpe�
zime natura, îi pătrundea întreaga
frumusețe, și la fel oamenii – mai
cu seamă pe cei năpăstuiți de
soartă, care ascundeau înlăuntrul
lor suferințe. Suferința însăși și�ar
fi dorit s�o picteze, dacă s�ar fi
putut. Din asta venea lumina dul �
ce a oamenilor:din bolile, sărăcia,
nevoile și umilințele toate, în�
chise în ei ca�n niște cufere mute,
de carne, modest ferecate.“ 

Dincolo de literatură și pic�
tură, minuțiozitatea documentă�
rii i�a permis autoarei să recon �
stituie adesea în detaliu nu numai
atmosfera vieții bucureștene, dar
și geografia existenței lui Ștefan

Luchian, cititorii având destule
repere pentru a porni într�o plim�
bare prin București, pe urmele
pictorului. Așa cum o vizită în
muzeele care adăpostesc tablouri
cu semnătura lui Luchian, lec�
tura acestei cărți le poate oferi
posibilitatea ca în picturi să vadă
și secvențe din viața omului care
a ținut pensula în mână sau le�
gată de gât. 

Grație talentului și empatiei
cu care Veronica D. Niculescu a
însuflețit biografia romanțată a
lui Ștefan Luchian, asumându�și
văzul lumii sale, avem și bucuria
unui final surprinzător, cu alte
taine frumoase, pe care vă invit să
le descoperiți. SDC

Veronica D. Niculescu, Luchian.
Ochii, sufletul, mâna, colecţia „Bio -
grafii romanţate“, Polirom, 2020

Ștefan Luchian – portretul
unui „vânător de frumusețe”
A trecut un an de când la Editura Polirom a fost lansată colecția

„Biografii romanțate“, care ne aduce mai aproape personalități 

din cultura română, scuturând praful de pe viața și opera lor, 

ori oferind pers pec tive inedite. 
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În febra sunetelor.
Interviu cu pianista
Alina Bercu despre pre -
mie ră discografică a
corespondenței
muzicale Ceaikovski –
Nadejda von Meck, o
lectură în trei acte de
Silvia Adler: Ceaikovski
este fascinant! Un
proiect neobișnuit, nou 
și foarte intens! 

Un audiobook intitulat Im Fieber�
rausch der Töne (în traducere În
febra sunetelor) e echivalentul
unui album de artă, unul insolit și
prețios prin tematică și calitatea
interpretării. Apărut pe 18 sep�
tembrie la casa de discuri ger�
mană organo phon/ Classical Ar �
tists Records, Im Fieberrausch
der Töne este înregistrarea piesei
Corespondență muzicală în trei
acte, inspirată de scrisorile dintre
Ceaikovski și cea care i�a fost pro�
tectoare, muză și iubită platonică,
Nadejda von Meck, una dintre
cele mai bogate femei din Rusia
secolului 19. 

Semnată de Silvia Adler, re�
putat jurnalist muzical și drama�
turg cu studii de canto, acest
spectacol scris în 2018 e un fel de
o melodramă con piano obbli�
gato, în care autoarea alege frag�
mente din scrisori și inclusiv
desfășurătorul muzical. Piesa, al
cărei chiar titlu e un citat, narează
dramaturgia unei relații plato�
nice și nebune consumate între
1876 și 1890, în nu mai puțin de
1.200 de scrisori dintre Piotr și
Nadejda, care conțin una dintre

cele mai neobișnuite povești de
dragoste ale secolului 19, una în�
cheiată brusc și misterios. Relația
bizară, fără nici un fel de apropie �
re fizică, între influenta doamnă
von Meck și compozitorul de 36
de ani care realizează că e homo�
sexual în 1877, e un adevărat
amour fou platonic – în același an
Ceaikovski consumă și o scurtă și
nefericită căsătorie cu o fostă
elevă și îi dedică sofisticatei vă�
duve Simfonia a IV�a în fa minor
op. 36, din care se regăsesc două
fragmente și pe acest disc, în in�
terpretarea pianistei românce
Alina Bercu și a profesorului Gri�
gory Gruzman. Conexiunea emo �
țională intensă e realizată prin
lectura impresionantă a actorilor
Julia Hansen și Wolfram Boelzle,
încadrată pe cele trei discuri de
muzica pentru pian a lui Ceai�
kovski – „în febra“ sau „frenezia

sunetelor“, cum s�ar mai putea
traduce titlul albumului disc. 

Alina Bercu susține opt din
cele 15 track�uri, alături de cele
două fragmente la patru mâini
din Simfonia în fa minor. Inter�
pretarea Alinei e emoționantă în �
tr�un repertoriu din păcate astăzi
destul de neglijat, cu strălucire și
virtuozitate, cu un tușeu remar �
cabil, de o delicatețe aerată și
 tandră în Vals sentimental și Medi� 
tation, cu forță și claritate vi�
brantă a texturii într�o lectură en�
tuziastă a celebrului Dumka și cu
o inocență matură, de veritabil
maestru, în cele două piese din
Anotimpurile și grațiosul im�
promptu Momento lirico – favo�
rita mea rămâne interpretarea
Cântecului de leagăn op. 16 nr. 1,
transcris de Rahmaninov, una
tulburătoare! Un album de ascul�
tat și păstrat, în care, alături de
Grigory Gruzman, tânăra pianistă
româncă reușește un parcurs for�
midabil. Un interviu în exclusivi�
tate pentru SdeC cu Alina Bercu:

Alina, ești unul dintre persona-
jele principale ale acestui pro-
iect rarisim. Ce este această
corespondență muzicală în trei
acte, subintitulată În febra mu-
zicii, și ce a însemnat proiectul
pentru tine?

În această înregistrare, ascultătorii
au șansa să�l cunoască pe Ceai�
kovski din altă perspectivă. Este cu�
noscut faptul că Ceaikovski a fost
homosexual; în această pro ducție

însă îl cunoaștem din perspectiva
bărbatului nesigur pe el și poate
vulnerabil în fața unei femei. Mai
târziu, clar, totul se transformă
într�o pasiune extremă, poate
chiar nebună și absurdă, totul
doar prin intermediul scrisorilor,
pentru că cei doi protagoniști nu 
s�au întâlnit niciodată față în față!
Am aflat de acest proiect cu ceva
timp în urmă, iar pe la începutul
lui decembrie 2019 am citit pen�
tru prima oară scrisorile selectate
de muzicoloaga Silvia Adler pen�
tru această înregistrare. Mi s�a
părut încă de atunci o idee foarte
originală și am încercat să�mi
ima ginez cam cum va fi rezultatul
final, însă în realitate tot acest
proiect e mult mai spectaculos și
înseamnă enorm de mult pentru
mine. Nu mi�aș fi imaginat atunci
că în scurt timp planeta va fi dată
peste cap și, mai mult decât atât,
nu mi�aș fi imaginat cât de noro�
coasă aș putea să fiu ca și în mijlo�
cul haosului eu să înregistrez așa
proiecte minunate.

Cum e să cânți și să înregistrezi
alături de maestrul tău? Pentru
că Grigory Gruzman este profe-
sorul tău de la Franz Liszt Uni-
versity. Cum a fost atmosfera la

înregistrări? 

Cu Grigory Gruzman am trecut
prin atât de multe experiențe și
atât de diverse, încât e aproape
normal pentru mine. În primul
rând vorbim de o relație profesor�
student și de o prietenie foarte
frumoasă de 15 ani. Ne cunoaștem
foarte bine, din punct de vedere
muzical știm bine cum funcțio �
nează celălalt, avem foarte mare
încredere și ne bazăm foarte mult
unul pe celălalt, de aceea e foarte
natural și extrem de plăcut să co�
laborăm în orice fel de proiect, fie
concert live, fie înregistrări. Pen�
tru mine au fost trei zile extrem
de creative, în care am înregistrat
acest program. Ceea ce mi�a plă�
cut în mod special a fost că am
acoperit cam din primele două�
trei „takes“ tot programul, iar pe
urmă am experimentat; am reluat
anumite pasaje, am schimbat tu �
șeul, am înregistrat multe dintre
fragmente cu un alt sunet sau cu
o altă textură, am subliniat alte
voci, am subliniat bașii când mai
mult, când mai puțin, în alte frag�
mente am pus accent pe vocile 
interioare, practic o mulțime de

încercări și experimente foarte
spontane și creative, în cele mai
bune condiții.

„Art is work“? De ce?

Sute de milioane de oameni din
toată lumea și�au găsit refugiul în
artă și prin artă în această pe�
rioadă dificilă. E trist să observăm
cum arta, în mod oficial, este în
foarte multe țări atât de margina�
lizată de către autorități și de po�
liticieni, fără să i se recunoască
meritele. Arta, alături de medi�
cină, a fost în prima linie în mate�
rie de ajutor și susținere morală și
psihologică și nu cred că exagerez
când spun că da, ca artiști merităm
mai mult. Da, este pasiunea noas�
tră, dar este și profesia noastră și
mulți dintre noi din asta trăim.
Multe guverne au decis să salveze
alte branșe de la faliment; linii ae�
riene, companii și corpo rații au
primit sprijin financiar din partea
autorităților pentru că acestea le
consideră importante. Da, așa este,
dar și arta este la fel de importantă,
cu atât mai mult cu cât la nivel de
societate trebuie să ne revenim și
să ne reinventăm din punct de ve�
dere moral, spiritual și sufletesc.
Arta ne poate salva! SDC

Toamnă pianistică românească (I) 

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul
Antropologia structurală zero,
de Claude Lévi-Strauss, care va
apărea în curând în colecţia
„Plural“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Sociologia franceză s�a născut prea
devreme și suferă încă din cauza
distanței care exista la origine între
îndrăzneala anticipărilor ei teore�
tice și lipsa sau insuficiența date�
lor concrete. Sociologia – atât
termenul, cât și ceea ce denu meș �
te el – a fost creată de Auguste
Comte, care a conceput�o nu doar
ca pe o știință nouă, ci și ca pe cea
mai înaltă știință umană, menită
să cuprindă și să încununeze
munca tuturor celorlalte disci�
pline. Din nefericire, acestea nu

aveau pe atunci mare lucru să�i
ofere, iar sociologia lui Comte a
rămas suspendată între ambițiile
ei imense și fragilitatea funda�
mentului ei pozitiv. Această
situație dificilă s�a prelungit până
la începutul secolului XX. Reîn�
vierea interesului care s�a mani�
festat recent peste tot în lume,
îndeosebi în mediile de limbă en�
gleză, față de scopurile și metodele
sociologiei franceze arată că, în
mare măsură, criza a fost depă șită.
Dacă ralierea tumultuoasă a lui
Malinowski poate să pară, credem
noi, echivocă, fidelitatea lui Rad�
cliffe�Brown este în schimb mai
semnificativă: de la The Andaman
Islanders, care începe cu o citare a
prefeței lui Henri Hubert la Ma�
nuel d’histoire des religions de
Chantepie de la Saussaye, pâ nă la
articolul său din 1935 „On the Con�
cept of Function in Social Science“,
el a recunoscut întotdeauna apor�
tul capital al lui Durkheim și al

confraților săi la metodologia
științelor sociale. Se știe ce interes
puternic cu privire la Durkheim a
trezit în rândul tinerilor sociologi
și etnologi americani șederea lui
Radcliffe�Brown la Universitatea
din Chicago. Una dintre nume�
roasele sale consecințe a fost tra�
ducerea lucrării Regulile metodei
sociologice, la patruzeci de ani de
la apariția ei. Este cât se poate de
just să remarcăm că oamenii pre�
cum Redfield nu au așteptat atât
de multă vreme ca să�și exprime
interesul; în ultima lui carte, aces �
ta îl citează încă o dată pe Durk �
heim ca pe una dintre princi� 
palele sale surse de inspirație. In�
teresul față de Durkheim și de
școala durkheimiană nu a scăzut
în Statele Unite în ultimii ani, ba
dimpotrivă. Este suficient să ci �
tăm comentariile atente ale lui
Lowie și Parsons, precum și publi�
carea recentă pe această temă a
unor articole și chiar a unei cărți.
Deși principalele contribuții ale
școlii franceze datează din primul
sfert al secolului XX – și chiar din
ultimii ani ai celui de�al XIX�lea –,
ele nu aparțin încă trecutului. 

Principalul motiv al acestei
renașteri a interesului se va vedea
ceva mai departe. Ea ține în
esență de faptul că gândirea fran�
ceză a intuit, cu mult timp în
urmă, că sociologia este o știință
de același tip ca și celelalte și că
scopul său final este descoperirea
de relații generale între feno�
mene. Există însă și un alt motiv,
mai puțin important probabil,
care ar trebui indicat de la bun în�
ceput. Sociologia a suferit multă
vreme în alte țări, mai cu seamă în

Marea Britanie și Statele Unite,
din cauza existenței unor ziduri
de netrecut între ea și etnologie.
Niște exemple atât de strălucite
precum cele oferite de Linton,
Redfield și Warner arată că situa �
ția s�a schimbat; însă faptul pro�
priu�zis și inconvenientele lui
erau subliniate și cu puțini ani în
urmă de Kroeber: „Încăpățânarea
cu care aceste două discipline
teoretic aliate, născute cam în
aceeași perioadă în Europa Occi�
dentală, au rămas în general sepa�
rate una de cealaltă pune în sine
o problemă interesantă în istoria
culturii. Ea sugerează că sunt in�
spirate de grupuri distincte de
motive și că vizează scopuri dife�
rite“. Așa cum mai arată Kroeber,
lucrurile n�au stat niciodată astfel
în Franța. Ar trebui oare să rapor�
tăm aceste „grupuri distincte de
motive“ la faptul că sociologia, vă�
zută ca o tehnică pe care grupul o
are la dispoziție pentru a se întări
și a funcționa mai eficient, nece�
sită indivizi gata să accepte ordi�
nea socială, în timp ce etnologia s�a
oferit adesea ca un refugiu indivi�
zilor slab integrați în mediu? Poate.
Găsim atunci ușor răspunsul la

problema ridicată de cazul fran�
cez. De la Montaigne încoace, filo�
sofia socială a fost aproape în� 
totdeauna legată în Franța de cri�
tica societății. Adunând faptele, se
încerca mai cu seamă strângerea
de argumente. Este adevărat că so�
ciologia modernă s�a născut din
proiectul de a reconstrui societa�
tea franceză după distrugerea
pro vocată mai întâi de Rev o luție,
apoi de războiul de la 1870. Dar în
spatele lui Comte și Durkheim se
află Diderot, Rousseau și Mon�
taigne. În Franța, sociologia va ră�
mâne moștenitoarea acestor
prime încercări de gândire etno�
grafică și, tocmai prin asta, critică. 

Pentru a evita neînțelegerile,
trebuie subliniate alte câteva ca�
racteristici ale sociologiei fran�
ceze. Ea nu se consideră niciodată
o disciplină izolată, care lucrează
în propriul ei domeniu, ci mai cu�
rând o metodă sau o atitudine fa �
ță de fenomenele umane. Ca
ata re, nu e nevoie să fii sociolog ca
să faci sociologie. În Franța se
con tinuă cu succes sub acoperi�
rea altor discipline multe dintre
studiile care, în alte părți, i�ar fi
încredințate. SDC

Claude Lévi-Strauss –
Antropologie
structurală zero

CARTEA
Recuperând o perioadă importantă din evoluţia
gândirii lui Lévi-Strauss anterioară faimoasei
Antropologii structurale (1958), volumul
reunește articole scrise între 1941 și 1947 la
New York, unde autorul se refugiase din calea
războiului. Cele 17 texte care îl compun, majori-
tatea publicate iniţial în engleză și devenite
astăzi aproape de negăsit, abordează subiecte

de o mare diversitate: de la evoluţia și realizările
din epocă ale sociologiei franceze până la „poli -
tica externă“ a unei societăţi primitive și de la
organizarea dualistă a triburilor din Brazilia până
la arta indienilor de pe coasta de nord-vest a
Americii, trecând printr-o critică a societăţii
americane și a tehnicii ei de a asigura fericirea
indivizilor. Atent selectate, excelent prefaţate,
ele conturează o adevărată preistorie a
antropologiei structurale și justifică întru totul 
titlul volumului. SDC

AUTORUL
Claude Lévi-Strauss (1908-2009), considerat „părintele antropolo-
giei moderne“, a urmat studii de drept și filosofie înainte de a se
orienta către etnologie și antropologie. A fost profesor la São
Paulo (cercetările etnografice de aici constituie sursa volumului
Tropice triste, care i-a adus celebritatea), iar mai apoi, până la
pensionarea din 1982, director de studii și profesor la College de
France, precum și director adjunct la Musee de l’Homme. A fost
membru al Academiei Franceze din 1973. Dintre numeroasele sale
lucrări, menţionăm: Rasă și istorie (1952), Mitologice (4 vol., 1964,
1966, 1968, 1971), Antropologia structurală (2 vol., 1958, 1973),
Gândirea sălbatică (1962; Polirom, 2011), Antropologia și proble -
mele lumii moderne (2011; Polirom, 2011) și Cealaltă faţă a Lunii.
Scrieri despre Japonia (2011; Polirom, 2013). SDC
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Vineri, 23 octombrie, la ora 18:00,
va avea loc deschiderea expoziției
Mustața lui Dalí și alte culori, care
reunește cele 16 lucrări ale artis�
tului vizual Felix Aftene ce au stat
la baza cărții omonime scrise de
Lucian Dan Teodorovici. Vernisa�
jul va fi însoțit de lansarea picto�
romanului publicat la începutul
lunii octombrie de Editura Poli�
rom. Volumul Mustața lui Dalí și
alte culori, de Felix Aftene și Lu�
cian Dan Teodorovici, cu o prefață
de Bogdan Crețu, reprezintă apa �
riția unui volum inedit în cultura
autohtonă.

Un adevărat eveniment edito�
rial, pictoromanul dă naștere unei
lumi ficționale fabuloase, cele 16
picturi realizate de Felix Aftene
generând 16 capitole ale unui
roman scris de Lucian Dan Teo�
dorovici. Pictura și literatura se
potențează reciproc în interiorul
cărții, își împrumută una alteia
idei, culori, personaje, iar temele

mari se construiesc, pendulând
între comic și fantastic, în jurul
protagonistului.

„Mustața lui Dalí și alte culori
este o carte splendidă, un duet
cum nu avem altul, despre pute�
rea artei de a inventa realitatea,
de a�i da un sens imaginând�o.
Chiar imaginând�o după ce fap�
tele s�au derulat. Un experiment
de o frumusețe aparte, care caută
să reîntregească unitatea privirii
artistice asupra lumii noastre atât
de atomizate.“ (Bogdan Crețu)

Expoziția Mustața lui Dalí și
alte culori reunește o colecție de
picturi ale artistului Felix Aftene
realizate în perioada 2019�2020,
dar și 100 de lucrări de grafică ce
au reprezentat forme inițiale ale
lucrărilor finale.  

Expoziția poate fi vizitată în
condiții de siguranță sanitară în
perioada 23 octombrie – 1 decem�
brie 2020 la Galeria Artep (Șosea �
ua Sărărie, nr. 15, Iași). 

Vă așteptăm online la întâlni�
rea cu Felix Aftene, Lucian Dan
Teodorovici, Bogdan Crețu și Cri�
stian Nae, vineri, 23 octombrie, de
la ora 18:00, ca și la descoperirea
unei expoziții marcante, a unei

cărți inedite și a unei lumi mar�
cate de culoare și inefabil.

ARTEP este o galerie de artă
contemporană deschisă în de�
cembrie 2018 în Iași, într�un spa �
țiu complet regândit pentru a

pune în evidență artiștii impor �
tanți ai acestor vremuri. 

Primul artist care a expus în
spațiul galeriei a fost Felix Aftene,
cu proiectul artistic Memoria
spațiului. SDC

Luni, 19 octombrie, la ora
19:00, Editura Polirom lan -
sează LIVE, pe pagina de Face-
book a Librăriei Humanitas de
la Cișmigiu (facebook.com/Li-

brariaHumanitasDeLaCis-
migiu), volumul de povestiri
Despre iubire și (alte) ispite
de Dragoș Ghiţulete, recent
apărut în colecţia Ego. Proză.

Invitat, alături de autor:Radu
Paraschivescu

Fragmente în lectura actriței
Nicoleta Lefter

Exemplare cu autograf, dis�
ponibile în librărie, după lansare.

„«Viața este o afacere care nu�
și acoperă costurile.» Vorba e a lui
Schopenhauer, dar trece prin
mintea multor personaje din po �
vestirile lui Dragoș Ghițulete.
Dacă ar exista și zodia Acci den �
tului în horoscop, o bună parte
dintre cei care își duc viața cu
poverile ei în prozele din carte
aici ar trebui căutați, cu sau fără
ascendent. Iar accidentul nu în �
seamnă neapărat o gleznă scrân �
tită sau o mașină proptită într�un
stâlp. Există, în traficul zilei și al
nopții, accidente de muncă, de
iubire, de pahare în plus sau de

prieteni în minus. Și nu e simplu
să creezi răni cu nume de oameni.
Lui Dragoș Ghițulete operațiunea
îi reușește, iar în galeria de mar �
ginali pe care o pune la lucru în
Despre iubire și (alte) ispite vezi
uneori străfulgerări din lumea lui
Bukowski, Fitzgerald sau Patti
Smith. Femei sau bărbați, șoferi
adunați în benzinării sau bone
blazate, rebeli sau conformiști,
duplicitari sau alcoolici – cu toții
împart soarta perifericului căruia
viața n�a știut să�i surâdă altfel
decât cu gura știrbă. Semnul lor
de recunoaștere e ruptura, indi �
ferent dacă se pregătesc să alerge
un maraton al supraviețuirii, să se
smulgă din promisiunea confor �
tului sau să se mute dintr�un pat
în altul și dintr�o dezamăgire în
alta. Happy�endul e o erezie pen tru
acești dezmoșteniți. Înstrăinarea,

în schimb, îi așteaptă să se tre �
zească și�i duce la culcare zi după
zi.“ (Radu Paraschivescu)

Dragoș Ghițulete s�a născut
pe 20 martie 1974, la Pitești. A
absolvit Facultatea de Litere din
cadrul Universității București. A
fost redactor de carte și jurnalist,
realizând, printre altele, emisiuni
culturale și politice la RFI Ro �
mânia. Talk�show�urile găzduite
de el au fost premiate în 2007 de
Reprezentanța Comisiei Europe �
ne în România, iar în 2008 de
Clubul Român de Presă. În pre �
zent se ocupă de editare web. A
debutat în 2007 în volumul co �
lectiv Cartea cu bunici, la Editura
Humanitas, publicând apoi roma �
nele Gluma rusească (2010) și
Partea dreaptă a capului (2014) la
Editura Cartea Românească. SDC

Vernisajul expoziției și lansarea pictoromanului
Mustața lui Dalí și alte culori de Felix Aftene 
și Lucian Dan Teodorovici la Galeria Artep

Lansare LIVE: Dragoș Ghițulete în dialog cu
Radu Paraschivescu: Despre iubire și (alte) ispite



Iar Amazon Studios 

îi pregătește ceva lui

Tolkien.

Un prim trailer al serialului The
Watch, realizat de BBC America
pe baza romanelor din populara
serie Discworld a regretatului
Terry Pratchett, i�a enervat pe fa�
nii scriitorului.

Seria Discworld este o lungă
suită de cărți fantastico�satirice a
căror acțiune se petrece pe un Pă�
mânt plat, așezat pe spinarea a pa�
tru elefanți care, la rândul lor,
stau pe spinarea unei țestoase
cosmice. În cele 41 de cărți din se�
ria începută cu romanul Culoarea
magiei (1983), Pratchett parodiază
cu succes nenumărate clișee ale
literaturii fantasy, dar și ale căr �
ților cu vrăjitoare și vampiri. 

Opera lui Pratchett a mai fost
adaptată în câteva producții TV,
iar fanii așteptau cu nerăbdare
The Watch, serial anunțat încă din
2018. Primele semne de întrebare
au apărut un an mai târziu, când
realizatorii, după moda zilei, au
schimbat sexul unor protagoniști,
transformând personaje mascu�
line în femei. Dar primele imagini
au provocat stupoare printre
amatorii de Pratchett când aceștia
au constatat că lumea medievală
din Discworld s�a transformat, în

serial, într�un univers cyberpunk. 
„Imaginați�vă o clipă o adaptare

a Stăpânului inelelor în care
Frodo este un hacker ce sparge
Matrixul pentru a șterge progra�
mul Inelul de pe serverul Muntele
Osândei pentru a sabota Cor �
porația Sauron și veți înțelege cât
de importante au fost transformă�
rile“, explică editorii canalului de
vlogging Midnight’s Edge.

Fanii seriei și�au exprimat in�
dignarea pe rețele socialei, dar
pentru BBC America (care, la fel
ca alte mari studiouri, tinde să ig�
nore criticile fanilor, indiferent de
consecințele asupra audienței)
mai grav este că persoane mult
mai importante s�au declarat la
fel de deranjate de intențiile lor.
Practic, două dintre cele mai se�
vere critici au venit exact din par�
tea persoanelor pe care BBC le�ar
fi dorit de partea sa.

În primul rând, Rhianna Prat�
chett, fiica scriitorului, a condam�
nat seria. „Este evident că The
Watch nu are nici cea mai mică
frântură de ADN în comun cu
scrierile tatălui meu“, a scris ea pe
Twitter. Cealaltă a venit din par�
tea lui Neil Gaiman, prieten cu
Pratchett, împreună cu care a
scris romanul Semne bune. „Fanii
își doresc un serial fidel cărților,
fiindcă tocmai cărțile, așa cum
sunt ele, sunt pe placul lor. Deci,

dacă vrei să faci altceva, riști să îi
îndepărtezi la o scală monumen�
tală. Batman încetează să mai fie
Batman dacă îl transformi într�un
reporter în stil Tintin care are
drept companion un liliac domes�
ticit“, scrie Gaiman. Britanicul
Gaiman, pățit cu transpunerile ci�
nematografice ale operelor lite�
rare, a preferat să producă singur,
cu mare succes, propria adaptare
a romanului Semne bune.

„Asta nu înseamnă că The Watch
nu are șanse să fie un serial bun,
dar, cu siguranță, nu va fi un serial
bazat pe opera lui Pratchett“, co�
mentează Midnight’s Edge.

În același timp, pe platourile
unde se lucrează la serialul Stă�
pânul inelelor, bazat pe opera lui
J.R.R. Tolkien, se petrec lucruri
care dau de gândit fanilor.

Studiourile Amazon au cumpă�
rat drepturile de adaptare pentru
o sumă de neimaginat, ce depă �
șește un miliard, și au băgat în
șantier un serial ambițios, cu o
producție faraonică.

Numai că, în ultima vreme, cu
filmările afectate de pandemie,
Amazon lasă impresia că ar vrea
să transforme imaculatul univers
al lui Tolkien în altceva, similar
cu lumea plină de sânge și sex din
Urzeala tronurilor. 

Fanii deja își exprimă indigna�
rea pe rețele de socializare și pe
forumuri după ce au văzut un
anunț al producătorilor care
caută „actori care să nu aibă pro�
bleme cu nuditatea parțială sau
totală“ și după angajarea lui Jen�
nifer Ward�Lealand, „coordona�
toare de intimitate“, o meserie
apărută după momentul #MeToo,
care ar trebui să coordoneze sce�
nele de sex. 

„Amazon, nu face așa ceva! Nu!
Stăpânul inelelor nu este Urzeala
tronurilor“, strigă pe Twitter edi�
torii de la TheOneRing.net, cel
mai longeviv și popular site dedi�
cat operei lui Tolkien.

La fel de îngrijorătoare pentru
fani este posibilitatea ca Amazon
să îi implice în producție pe cei de
la Bad Robot, studioul lui J.J.
Abrams, responsabili direcți de
compromiterea a două dintre cele
mai populare francize din istorie,
Războiul stelelor și Star Trek. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

BBC America îl rescrie
complet pe Terry Pratchett



POP LA BURSĂ

În Coreea de Sud, BTS, cel mai po�
pular grup de K�pop (muzica pop
coreeană) din lume și�a făcut in�
trarea la bursă, cu o valoare esti�
mată la 4 miliarde de dolari. În
spatele său se află casa de discuri
Big Hit Entertainment, cu încasări
de 72 de milioane anul trecut (BTS
reprezintă 97% din încasările fir�
mei). Numai melodia Dynamite a
celor de la BTS, care ocupă locul
1 în topul american, a fost ascul�
tată de 500 de milioane de ori. În
opinia ministrului Culturii din

Coreea, Dynamite reprezintă 1,2
miliarde de dolari ca venituri în
economia țării, fiindcă BTS cola�
borează cu numeroase mărci din
sectorul cosmetic și alimentar, an�
trenând astfel spre consum mi�
lioane de fani.

RĂZBOI CONTRA AMAZON

Asociația americană a librarilor
(ABA) a lansat o campanie publi�
citară contra platformei Amazon
pentru a atrage atenția asupra pe�
ricolului pe care gigantul vânză�
rilor online îl reprezintă pentru
librării în această perioadă de
pandemie. De la începutul crizei,
35 de librării membre ABA s�au
închis definitiv, iar alte 20% sunt
amenințate cu dispariția. „Când
aceste librării independente se în�
chid, coronavirusul este cauza de�
cesului, dar comorbiditatea, pen�
tru cei mai mulți, este Amazon“,
afirmă ABA. SDC
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ÎNTOARCEREA LUI DEXTER

Cel mai simpatic ucigaș în serie,
Dexter Morgan, creat de roman�
cierul Jeff Lindsay, a avut parte de
o adaptare TV de mare succes, dar
al cărei ultim sezon, al optulea, a
fost o mare dezamăgire pentru
fani. La 7 ani de la finalul serialu�
lui, postul Showtime a anunțat că
va realiza un al nouălea sezon de
numai zece episoade care, speră
fanii, va oferi un final reușit aven�
turilor lui Dexter. „Am spus tot� 
deauna că vom reveni la acest per�
sonaj dacă vom găsi o abordare
creativă, demnă de strălucita serie
originală“, anunță Showtime.

RASIȘTI VS. CLEOPATRA

Aleasă să o interpreteze pe regina
Cleopatra într�un viitor film, po�
pulara actriță israeliană Gal Ga�
dot s�a pomenit confruntată de
un val de ură antisemită pe rețele
de socializare, mascat mai mult
sau mai puțin sub acuzele de
„whitewashing“ (practica de a dis�
tribui actori albi în roluri unor
personaje de alte rase). Mulți cer
ca celebra regină să fie jucată de
o actriță de culoare sau arabă,
deși istoricii arată că personajul
istoric era de origine macedo�
neană, din dinastia elenistică a
Ptolemeilor. „Ce i se reproșează
lui Gal Gadot este, de fapt, că este
evreică și născută în Israel“, con�
chide o aso ciație ce luptă contra
antisemitismului.

Alan Moore, încă un șut
în soclul supereroilor
Deși este autor a două dintre cele
mai populare romane grafice cu
eroi mascați, Watchmen și Bat�
man: Killing Joke, scriitorul bri�
tanic Alan Moore nu iubește deloc
supereroii și a atacat genul de �
seori în trecut.

Într�un nou interviu acordat
„Deadline“, Moore declară că „este
neliniștitor să vezi sute de mii de
adulți stând la coadă pentru a ve�
dea personaje create acum 50 de
ani pentru a distra băieții de 12 ani“.

Pentru Moore, popularitatea
actuală a producțiilor cu supere�
roi este „manifestarea unei infan�
tilizări a societății“, o „dorință de
a scăpa de complexitățile vieții mo�
derne“ și este convins că această
infantilizare afectează societatea
în ansamblu. „Când americanii

l�au ales pe Trump, iar englezii au
votat pentru Brexit, șase din cele
mai rentabile 12 filme erau filme
cu supereroi. Nu spun că este o le�
gătură de tip cauză�efect, dar cred
că sunt simptomele aceleiași ma�
ladii: o negare a realității și do �
rința de a avea la dispoziție soluții
simpliste și senzaționale“, crede
Moore.

Moore recunoaște că nu a văzut
nici un film cu supereroi de la Bat�
man de Tim Burton (1989) în�
coace. „Supereroii nu mă intere�
sează“, spune scenaristul britanic.
„Au fost inventați la sfârșitul ani�
lor ’30 pentru copii și sunt perfect
adaptați divertismentului juvenil.
Dar, dacă încerci să faci supereroi
pentru adulți, atunci cred că totul
capătă o alură grotescă.“ SDC

SFIDAREA CELOR TREI DEGETE

Salutul cu trei degete din cărțile și filmele din seria Jo�
curile foamei a trecut din ficțiune în realitate, devenind
un gest de sfidare inedit folosit de cei care protestează
contra abuzurilor autorităților thailandeze. În Jocurile
foamei, gestul este simbolul revoltei celor săraci contra

opresorilor bogați. Povestea, pare�se, a avut un mare
ecou în Thailanda, unde gestul a fost adoptat încă din
2014 ca semn de sfidare față de regimul militar care a
acaparat puterea. În ultimii ani, „sfidarea celor trei de�
gete“ a început să fie tot mai răspândită în Asia, gestul
fiind adoptat de militanții din Thailanda, Hong Kong
și Taiwan care se opun autoritarismului chinezesc. SDC
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Reînchiderea sălilor de
cinema din București și
redeschiderea lor, o
săptămână mai târziu, a
dat peste cap planurile
distribuitorilor și ex ploa -
tanților de film. Cinema -
tografele din alte orașe
au început și ele să se
închidă, apoi s-au re -
deschis. Fără a ne lansa
în previziuni catas tro -
fice (în România nu știi
ce se poate întâmpla
mâine), iată câteva
rânduri despre unul din
filmele care au apucat
să intre în exploatare
înainte de dubioasa
decizie a autorităților.  

Corpus Christi, de Jan Komasa,
nominalizat în acest an la Oscarul
pentru cel mai bun film inter �
național, e povestea unui tânăr
delincvent închis pentru omor
prin imprudență și care, proaspăt
ieșit din centrul de reeducare, se
dă drept preot într�o comună din
Polonia. Avea la el gulerul alb,
probabil sustras de la preotul în�
chisorii (cu care se împrietenise),
dar nimeni nu i�a cerut oricum
nici un act atunci când a apărut
tocmai când preotul paroh cade

bolnav și are nevoie de un înlo�
cuitor pentru câteva luni.

Inspirat din mai multe cazuri
de falși preoți despre care Bise�
rica Catolică din Polonia refuză să
vorbească (ar fi interesant de
înțeles motivele pentru care ci�
neva s�ar da drept preot în Polo�
nia), filmul lui Jan Komasa se
înscrie într�un curent al cinemau�
lui polonez care de câțiva ani în�
coace pune degetul pe rana unor
subiecte controversate legate de
Biserică. Două exemple: în 2013
avea premiera în Competiția de la
Berlin In the Name of.../ W imię... ,
povestea de dragoste dintre doi
preoți despre care regizoarea
Małgorzata Szumowska spunea
atunci că nu are mesaj politic, iar
Kler, de Wojciech Smarzowski, a
fost un mare succes de sală în Po�
lonia în 2018, divizând publicul
prin felul în care vorbea despre
corupție, pedofilie și preacurvie
în rândul preoților. 

Subversivitatea lui Corpus
Christi stă în punerea în discuție
a ceea ce face ca un preot să fie
preot, precum și a contradicției

dintre vocație și împlinirea ei
atunci când – e cazul eroului fil�
mului, Daniel – un condamnat
penal nu e acceptat la seminarul
teologic, chiar dacă a plătit pentru
păcatele lui și are chemare pentru
preoție („Fiecare dintre noi e pre �
o tul lui Hristos“, se spune la înce�
putul filmului). Personajul lui
Daniel și�a descoperit credința în
închisoare și, în ciuda vârstei, pare
să aibă suficientă înțelep ciune și
iubire de semeni ca să�și apropie
locuitorii comunei și să înceapă să
vindece trauma unui accident ru�
tier care curmase mai multe vieți
tinere, dezbinând comunitatea.

În ciuda subiectului, filmul nu
e foarte spectaculos și anumite re�
zolvări de situație sunt puțin gro�
siere, dar interpretarea lui Bartosz
Bielenia și figura lui de ascet ai
cărui ochi aproape găuresc ecra�
nul hipnotizează spectatorul, fă�
cându�l atent la ce se în tâmplă. În

plus, abordarea în cheie minima�
listă a acestui caz de impostură re�
ligioasă îl invită pe spectator să se
întrebe cu ce unitate de măsură se
calculează totuși vocația unui
preot atunci când, de pildă, paro�
hul refuză să�l îngroape pe șoferul
despre care satul spune (fără pro �
be) că a provocat accidentul, ali�
mentând astfel ura localnicilor
față de soția defunctului. 

Jan Komasa nu insistă foarte
mult nici pe motivațiile pentru
care Daniel vrea să devină preot –
și e mai bine așa. Oricum, dacă Da�
niel a avut o revelație, cum ar putea
s�o explice? Trecutul lui e rezumat
într�o singură replică, atunci când
un fost coleg de la centrul de re �
educare apare în comuna respec�
tivă și încearcă să�l șantajeze ca să
nu�l toarne. Daniel își păstrează
misterul și complexitatea până la
capăt. Continuă să fumeze și să as�
culte aceeași muzică pe care o 

asculta și înainte de „preoție“, iar
rezervele lui de violență, hrănite
de traiul în centrul de reeducare,
nu par să fie exorcizate de cele câ�
teva luni de slujire.  

Corpus Christi e poate chiar
mai subversiv decât Kler, pentru
că pune sub semnul întrebării ce
face dintr�un preot să fie preot.
Un preot devine preot când e con�
sacrat de cineva care la rândul lui
e considerat instrumentul lui
Dumnezeu pe pământ. Dar ce se
întâmplă când un trimis al lui
Dumnezeu pe pământ nu e apt
din punct de vedere moral să fie
alter Christus, deși legal, adminis�
trativ corespunde? Credința e una,
Biserica e alta – ar fi un posibil
răspuns. SDC

Corpus Christi/ Boze ciało – de Jan
Komasa, cu: Bartosz Bielenia, Alek-
sandra Konieczna, Eliza Rycembel,
Tomasz Ziętek

IULIA BLAGA
FILM

Ea nu muncea ca un roboțel sau
ca o piesă perfect dimensionată și
bine unsă din cadrul unui angre�
naj lipsit de erori și de personali�
tate. Deși nu punea pasiune, avea
un talent înnăscut care nu a
putut trece neobservat nici măcar
în lumea extrem de mecanizată a
confecțiilor textile. 

Fabrica la care lucra Floricica
făcea cam ce fac toate fabricile de
profil, adică vindea manoperă în
sistem lohn, iar beneficiarii erau
de multe ori nume grele de pe
piața interna țio nală: Pierre Car�
din, Zara, Hugo Boss. Unul dintre
reprezentanții Zara a fost cel care
a făcut remarca. O doamnă din co�
lectivul de con fecționere cosea alt�
fel. Altfel însemnând ceva de bine.
Hainele care ieșeau din mâinile ei
păreau turnate, păreau opere de
artă, sculpturi din stofă. Neapărat
trebuie să fie premiată cu fabuloasa
sumă de 50 de euro. Incredibil ce

reușește femeia asta să facă. O cu�
sătură aparent banală, cu pas va�
riabil între 2,7 și 2,8 milimetri, dar
felul genial în care combină aceste
două dimensiuni creează o fluidi�
tate statică întâlnită doar în piatra
atinsă de mâna lui Brâncuși. 

S�au făcut teste, fiindcă toate
angajatele revendicau premiul.
Din cele douăzeci și trei de cusă�
turi, douăzeci și două erau corecte,
iar una, cea din dreptul numelui
Floricica, arăta ca o simfonie de
Mozart scrisă în limbaj Morse. Au
fost ultimii bani pe care Cici, așa
cum o alintau prietenii, i�a încasat
în calitate de rotiță bine unsă. 

Un asemenea talent nu avea
voie să se risipească surfilând bu�
lendre în anonimat. Dimpotrivă,
avea obligația să scoată capul în

lume și să prindă cu dinții felia de
succes pe care o merita.

Cici Fashion s�a deschis într�o
zonă mai săracă a orașului, unde chi�
ria era mică. Sacouri cu cusătură ge�
nială, însă cu croieli și culori uzate
moral. Dacă probai unul, te simțeai ca
cel mai sexy bărbat ai anilor optzeci.
Se pare că ăștia de la Zara se mențin
sus și datorită unor oameni care știu
să facă design vestimentar modern.
Ca să evite chinul de a mai face croieli,
casa de modă s�a transformat în ate�
lier de re tușuri. Scurta pantaloni,
schimba fermoare și punea petice. Pe�
tice perfecte, doar că nu există o me�
todologie de evaluare a calității lor.

De câteva luni Floricica face
măști faciale din bumbac. Costă trei
lei, exact cât costă și cele cusute la
normă. Dacă vreunul din voi pur tați

pe nas un asemenea dispozitiv, to �
tal ineficient de altfel, va sfătuiesc
să�l înlocuiți cu o mască omologată,
iar la cârpa cu bretele să vă uitați cu
mare atenție. Dacă descoperiți o cu�
sătură care seamănă cu o cântare
bizantină scrisă de un serafim,
aruncați�o mai cu milă. SDC
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Cici Fashion

Alter Christus
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