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In memoriam
Keith Hitchins
(1931-2020)
A decedat istoricul american
Keith Hitchins, unul dintre marii
prieteni ai României, personali�
tate care a făcut enorm de mult
pentru imaginea acesteia în lume.

SILVIU D. CONSTANTINESCU

Decan de vârstă al istoricilor stră�
ini interesați de România, apro�
piat de istoria și de evoluțiile de
aici, o autoritate la nivel mondial
în ceea ce privește istoria români�
lor, Keith Hitchins a fost un cu�
noscător intim al realităților lo �
cale. A ocupat un loc de cinste în ga�
leria istoricilor contemporani din
străinătate ce și�au îndreptat aten �
ția către România, o galerie ce cu�
prinde nume precum cel al bri ta� 
nicului Dennis Deletant,  alături de
Katherine Verdery, Gail Kligman,
Roland Clark, Alex Dra ce�Francis ș.a.
Vreme de aproape șase decenii, Hit�
chins a cercetat și a scris despre ro�
mâni, pentru străini, publicând la
edituri de cel mai mare prestigiu, în
tot acest timp păstrându�și echidis �
tanța și spiritul critic. 

Născut în 1931, Keith Hit�
chins a fost profesor la Universi�
tatea din Illinois, fiind specializat
în istoria României și a Europei
de Sud�Est. Dar atenția sa a cu�
prins un areal mult mai larg, ce
acoperea spațiul de la Europa

Cen trală și Balcani până spre
Caucaz. A fost ajutat în acest de�
mers și de faptul că stăpânea 18
limbi străine.

PRIMUL CONTACT 
CU ROMÂNIA 

În 1961 ajunge în România, ca
proas păt câștigător al unei burse
Fulbright, fiind de altfel primul
bursier Fulbright în România,
pentru un stagiu de documentare
ce avea să�i marcheze definitiv
parcursul academic. A revenit iar
și iar aici, pentru a�și consolida
cunoștințele de limbă română (pe
care de altfel o stăpânea exemplar)
și pentru a scotoci prin arhive, în
căutarea a ceea ce nu se poate
numi decât „regăsirea istoriei“. 

În România, acest „scholar
and gentleman“ american a legat
de altfel și prietenii ce urmau să
devină de o viață cu cei pe care îi
numim azi ca prestigioși istorici
ai acelei generații, precum Șerban
Papacostea, Pompiliu Teodor sau
Mihai Bărbulescu. 

În studiile sale, cu ochi critic,
profesorul Hitchins a dat la o
parte molozul epocii comuniste și
s�a îndreptat către reconstituirea
trecutului „așa cum a fost“. Lucrul
nu prea avea cum să fie pe placul
autorităților comuniste, astfel
încât istoricul american avea să se
bucure de nedorita companie a
urmăririi de către Securitate, atri�
buindu�i�se numele de cod „Eldo�
rado“. Se pare că până și cadrele
Securității se gândeau la Statele
Unite ca la o țară a făgăduinței... 

Cărțile sale au constituit o
parte importantă din formarea
multor generații, ele reconstituind
o panoramă a evoluției istoriei ro�
mânilor, una din afara ringului, ne�
implicată și critică. A fost, de
alt fel, una dintre cele mai răsu�
nătoare voci ce au făcut cunos�
cută România în Statele Unite și
în întreaga lume și a construit
enorm pentru studierea și cu �
noașterea istoriei românilor pe tot
mapamondul. Valoarea sa pentru

lu mea academică a fost și este de
necontestat, Keith Hitchins fiind la
nivel global autoritatea de re �
ferință la care se apelează atunci
când este vorba despre România.
Mai mult, a fost o personalitate
care, prin scrierile sale, a trezit in�
teresul multor români față de pro�
pria istorie. 

DESCÂLCIREA ISTORIEI
ROMÂNEȘTI

Istoricul s�a aplecat atât asupra
trecutului românilor, la nivel ge�
neral, cât și asupra anumitor seg�
mente ce i�au suscitat interesul,
precum felul în care românii
tran silvăneni și�au dus lupta pen�
tru autodeterminare. De altfel,
prima carte semnată de istoricul
american a fost Rumanian Natio�
nal Movement in Transylvania,
1780�1849, apărută în 1969 la
Harvard University Press; este o
temă asupra căreia a tot revenit și
care i�a permis să își lărgească
orizontul intereselor, astfel că în
1974 ajunge să publice la Brill vo�
lumul The Nationality Problem in
Austria�Hungary. Alexander Vai�
da’s Reports to Francis Ferdi�
nand’s Chancellery. Ultimele sale
lucrări au fost legate tot de Româ�
nia, anume Ion Brătianu: Roma�
nia. The Peace Conferences of
1919�1923, 2011, și A Concise His�
tory of Romania, 2013. 

Cum arătam, ca urmare a inte�
resului purtat spațiului românesc,
a început să publice despre istoria
sa încă din anii ’60. A elaborat
două monografii adresate publi�
cului din străinătate: The Roma�
nians, 1774�1866 (Oxford Univer �
sity Press, 1996) și Romania, 1866�
1947 (Oxford University Press,
1994), și lucra la o istorie a Româ�
niei comuniste, ce nu a mai apărut.

Dintre lucrările sale traduse
în limba română pot fi amintite:
Ortodoxie și naționalitate, Edi�
tura Univers Enciclopedic, 1995
(în original Orthodoxy and Natio�
nality: Andreiu Șaguna and the
Rumanians of Transylvania,

1846–1873, Harvard University
Press, 1977), Afirmarea națiunii:
Mișcarea națională românească
din Transilvania, 1860�1914, Edi�
tura Enciclopedică, 2000 (în ori�
ginal A Nation Affirmed: The
Ro manian National Movement in
Transylvania, 1860�1914), Româ�
nii, 1774�1866, Editura Humani�
tas, 1998, 2004, 2013 (în original
The Romanians, 1774�1866, Ox�
ford University Press, 1996) sau
Scurtă istorie a României, Editura
Polirom, 2015 (în original A Con�
cise History of Romania, Cam�
bridge University Press, 2013). 
A semnat, alături de nume mari
ale istoriografiei române, Mihai 
Bărbulescu, Șerban Papacostea,
Pompiliu Teodor și Dennis Dele�
tant, o importantă sinteză a Isto�
riei României. De asemenea, a
prefațat o serie de volume, precum
cel coordonat de Valentin Nau �
mescu împreună cu Lucian Leuș �
tean, România, Marile Puteri și
ordinea europeană: 1918�2018,
apărut în 2018 la Editura Polirom.

RECUNOAȘTEREA
MERITELOR ISTORICULUI

După Revoluție, a devenit mem�
bru de onoare al Academiei Ro�
mâne (1991) și a primit distincția
de doctor honoris causa al uni �
versităților din Cluj (1991), Sibiu
(1993), Alba Iulia (2001), Târgu
Mureș (2005), Iași (2008) și Ti �
mișoara (2008). Mai mult, a deve�
nit membru de onoare ale Insti� 
tutului de Istorie „A.D. Xenopol“
din Iași în 2008 și al Institutului
de Istorie „George Barițiu“ din

Cluj în 2010, ambele afiliate Aca�
demiei Române. 

În 2008, regele Mihai i�a acor�
dat Crucea Casei Regale a României,
„pentru lucrările sale fundamentale
despre România, multe dintre ele
centrate în jurul Casei Regale și a
monarhiei. Pentru contribuția sa
științifică la studierea statului
român modern și a istoriei mo�
derne a României. Pentru că apor�
tul lui științific a fost un act de
fidelitate față de Casa Regală a Ro�
mâniei și de Statul Român“. De alt�
fel, Keith Hitchins a scris și un
eseu în care sintetizează rolul 
regelui Mihai în momentul 23 
august 1944.

Ca recunoaștere a contri �
buției sale la promovarea istoriei
și limbii române, dar și a imaginii
României în lume, profesorul
Keith Hitchins a fost decorat în
2017 cu Ordinului Național „Pen�
tru Merit“, în grad de Mare Ofițer,
conferit de Președintele Româ�
niei, prin intermediul Ambasadei
României la Washington.

Profesorul Keith Hitchins a
murit cu 6 luni înainte să împli�
nească 90 de ani. Opera pe care o
lasă în urmă, ca și viața pe care a
dus�o, nu ne permit să îl uităm.
Una dintre pupilele sale, Maria
Bucur, ce predă istoria modernă a
Europei de Est la aceeași Univer�
sitate din Illinois, are în pregătire,
în calitate de coordonatoare, ală�
turi de Leah Valtin�Erwin, un
număr omagial dedicat profeso�
rului Keith Hitchins, ce va apărea
ca supliment al revistei „Journal
of Romanian Studies“ editată de
Society for Romanian Studies. SDC
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Cu actrițele lui Kantemir Balagov
despre feminitate și război în Beanpole
Achiziţionat de Independenţa Film
înainte să fie premiat anul trecut
pentru regie și cu Premiul
FIPRESCI în secţiunea Un Certain
Regard de la Cannes, Beanpole a
așteptat să treacă primul val al
pandemiei de coronavirus ca să 
intre în săli, dar, cum suntem deja
sub valul doi, distribuitorul a decis
să îl lanseze online. 

IULIA BLAGA

Așadar, cel de�al doilea lungme�
traj a lui Kantemir Balagov, care e
considerat cea mai interesantă tâ�
nără voce a cinematografiei ruse, e
disponibil pe Vimeo și poate fi
văzut contra echivalentului a trei
dolari. Merită văzut pentru forța lui
evocativă și vizuală, surprinzătoare
pentru un cineast care avea doar 26
de ani atunci când l�a făcut. 

Kantemir Balagov s�a născut
în Republica Kabardino�Balkară
din Caucazul de Nord și, până să se
înscrie la cursul de cinema al lui
Aleksandr Sokurov de la Universi�
tatea de Stat Kabardino�Balkară
din Nalcik, era fan Pulp Fiction,
Scream și Coșmar pe Elm Street.
Grație lui Sokurov i�a descoperit
pe Marcel Carné, Visconti și alți
clasici al căror admirator a devenit.
Primul său lungmetraj, Closeness/
Tesnota (2017), un film realist des�
pre un conflict interetnic din Cau�
cazul de Nord, a luat Premiul
FIPRESCI în secțiu nea Un Certain
Regard la Festivalul de la Cannes. 

Inspirat de romanul non�fic �
țional al Svetlanei Aleksievici,
Războiul nu are chip de femeie,
Beanpole (Dîlda, în original, în�
semnând „Lunganca”), urmărește

do uă femei din 1945, într�un Le�
ningrad distrus, care încearcă și
ele să�și reia viețile măcelărite de
război. Una dintre ele, Iia (Vikto�
ria Miroșnicenko), a avut grijă de
copilul Mașei (Vasilisa Perelghi �
na) cât aceasta a fost pe front, dar
când Mașa se întoarce, oamenii
continuă să trăiască cu războiul
în ei. Trauma Iiei, pe lângă faptul
că o face să se simtă înstrăinată de
ceilalți (mai puțin de Mașa), se
ma nifestă printr�o stare de para�
lizie care apare pe neașteptate, în
vreme ce Mașa luptă pentru viață,
străduindu�se să rămână din nou
însărcinată.

Chestionat în interviuri des�
pre interesul pentru un asemenea
subiect, în ciuda vârstei sale fra�
gede, Balagov vorbește despre
faptul că a fost crescut de mamă
după ce părinții lui au divorțat,
dar și despre traumele pe care le�a
suferit după atacurile teroriste de
la Beslan și Nalcik, precum și du �
pă războiul din Cecenia.

Presa internațională a scris
foarte de bine despre film, deși
unele voci corecte politic au încer�
cat să�l înghesuie în nișa LGBT.
Relația dintre Iia și Mașa e mult
mai complexă de�atât. Nu e vorba
despre faptul că, într�o lume din
care bărbații au dispărut sau au
fost schilodiți, femeile ajung să�și
construiască o lume a lor, ci de s �
pre o luptă disperată pentru su �
praviețuire chiar și între ele și ca re
scoate la iveală propria lor muti�
lare. Toată lumea iese praf dintr�un
război. (Svetlana Aleksievici scrie
că războiul afectează „și pămân�
tul, păsările și copacii“.)

Nici Balagov nu vede filmul ca
pe o poveste gay. „Pentru mine e
vorba despre relațiile dintre oameni.

Iubirea nu ar trebui să aibă gen. 
Iia și Mașa sunt ca o singură per�
soană – au nevoie una de alta și se
hrănesc reciproc“, a spus în tr�un
interviu. El le�a ales pe cele două
puternice interprete – debutante
în cinema – căutând nu doar ase�
mănările fizice (interpre ta Iiei tre�
buia să fie foarte înaltă), ci și o
anume fragilitate interioară care să
le ajute să înțeleagă personajele. 

Fragile sau nu, Viktoria Mi �
roșnicenko și Vasilisa Perelghina
au turuit ca două vrăbiuțe în inter�
viul de mai jos, realizat anul tre�
cut la Cannes. Din păcate, au
vorbit de multe ori în același timp,
iar translatoarea a avut mari
dificultăți. Dacă Balagov a extras
din Războiul nu are chip de femeie
și ceea ce a descoperit printre rân�
duri, vă reco mand să căutați și
printre cuvintele celor două ac �
trițe completarea răspunsurilor
lor – și doar după ce veți vedea fil�
mul (inten ționat nu am explicat
ultima întrebare).

Cum v-ați pregătit personajele?
Trebuie că munca de documen-
tare a fost consistentă.

Vasilisa Perelghina: Am citit mult,
mai ales Svetlana Aleksievici și An�
drei Platonov, și am văzut multe
filme. Ne�au interesat mai cu seamă
memoriile celor care au trecut prin
experiența războiului și care au po�
vestit ulterior despre cum s�au con�
fruntat cu situații dintre cele mai
dificile, cum ar fi foametea. 

Viktoria Miroșnicenko: Am
cunoscut chiar o femeie care a
supraviețuit asediului Leningra�
dului și care ne�a povestit foarte
multe despre cum a fost. Pentru
mine a fost important să știu că,
indiferent ce se întâmpla în exte�
rior, războiul a continuat să se
desfă șoare în interiorul persona�
jelor chiar și după terminarea lui.
Când ai suferit foarte mult, tinzi să
simți același lucru iar și iar. Aceste
puternice conflicte interioare au
fost ceea ce m�a interesat ca să�mi
în țeleg personajul cât mai bine. 

V-a fost greu să vă imaginați 
o lume fără bărbați?

Vasilisa Perelghina: Bărbații care
mai rămăseseră după război deve�
niseră foarte slabi. De imaginat, 

ne�am imaginat�o, dar azi ne�ar fi
greu să locuim într�o astfel de lume
unde rolurile au fost inversate, al�
terate, iar femeile sunt nevoie să
facă lucruri dificile, care până atun ci
cădeau în sarcina bărbaților. 

E greu de privit acest film. A fost
și pentru voi greu de făcut?

Vasilisa Perelghina:Da, a fost greu,
pentru că a trebuit să identificăm
și să scoatem din noi ceea ce era
traumatic. Înainte și după scenele
filmate mă simțeam nu neapărat
distrusă, cât foarte afectată. Îmi
dădeam seama că filmul schimbă
ceva în mine.

Viktoria Miroșnicenko:E ca și
cum ar trebui să faci 120 de flo�
tări, dar nu ai mușchii necesari –
cam asta era senzația. E adevărat
că efortul și experiența m�au dus
într�acolo, dar era nevoie în pri�
mul rând să îți formezi niște
mușchi emoționali, ca să zic așa.
Pot spune acum că această expe �
riență m�a făcut mai puternică.

Cum e Kantemir Balagov pe pla-
tou? Se lucrează ușor cu el?

Vasilisa Perelghina: Kantemir știe
întotdeauna ce vrea și e întotdeauna
foarte direct. Dacă nu înțelegi ceva,
îți explică folosind multe detalii. E
foarte greu de păcălit; dacă emoția
nu e autentică, se prinde imediat. Dar
faptul că am făcut cu toții un fel de
înțelegere să nu ne fie frică să greșim
a făcut ca lucrurile să curgă mai ușor. 

Ați simțit cumva și responsabili-
tatea de a spune o poveste 

pentru bunicile voastre? 
V-a dat acest lucru mai 
multă putere?

Viktoria Miroșnicenko:Da, am simțit
această responsabilitate și, dacă po�
meneam de mușchii emoționali, o să
adaug că am trecut pe urmă printr�o
perioadă de reabilitare în care 
ne�am văzut pe ecran, perioadă care
ne�a făcut să simțim că experiența
ne�a și adus foarte mult ca putere
personală și încredere. 

V-a făcut acest film milităria 
mai simpatică?

Viktoria Miroșnicenko: Pentru mi �
ne rolurile sunt mai tradiționale.
Eu prefer ca bărbații să fie mascu�
lini, iar femeile feminine. Mie îmi
place să gătesc și să aranjez casa, să
o fac pașnică și calmă.

Vasilisa Perelghina:Nu aș ale �
ge să iau arma în mână în con diții
de pace, dar, dacă ar fi război și ar
fi nevoie, evident că m�aș înrola. 

Scena cu copilul e foarte dificilă.
Cum i-ai câștigat încrederea?

Viktoria Miroșnicenko: Băiatul a
fost la început foarte timid, dar pe
parcurs și�a dat drumul. M�am dus
la el acasă, i�am cunoscut frații, mi�a
arătat jucăriile, am inventat îm�
preună niște jocuri și chiar niște
secrete numai ale noastre. I�a fost
teamă când am filmat scena res�
pectivă pentru că ne jucam și de�
odată se întâmpla ceva foarte rău.
Și eu am avut sentimentul că îl tră�
dez pentru că ne jucam și ne
simțeam bine și deodată trebuia să
îl sperii. Avea doar trei ani. SDC
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Cel mai recent în limba română,
cartea Bătrânul și marea (tradu -
cere din limba engleză și note de
Radu Pavel Gheo) a fost publicată
la editura Polirom în 2007 (și
republicată în 2014). 

Mi�am făcut un obicei: la fiecare în�
ceput de noiembrie îl recitesc pe
Hemingway. Mai mult:o dată la fie�
care cinci ani recitesc Bătrânul și
marea. Dacă voi avea foarte, foarte
mult noroc (deși e foarte puțin pro�
babil), voi mai citi Bătrânul și
marea de opt, nouă – poate chiar
de zece ori. De fiecare dată când mă
întorc la Bătrânul și marea mai aflu
ceva, mai ales despre mine. 

La recitire, cartea începe să îi
vorbească tot mai sincer cititoru�
lui, dar probabil că asta se întâm�
plă întotdeauna cu cărțile mari și
uneori chiar cu cărțile foarte mari.

Prima dată când am citit Bă�
trânul și marea eram încă tânăr și

viață nu știam. Mi s�a părut că am
citit o descriere realistă a unei 
întâmplări nemaipomenite: un 
bătrân se avântă în larg, după
aproa pe trei luni de ghinion, în
căutarea unui pește uriaș, care să�i
răscumpere timpul pierdut. 

Nu mai scriu aici cum se ter�
mină istoria, pentru că încă sunt ti�
neri care n�au ajuns până la He� 
mingway și nu aș vrea să le răpesc
bucuria descoperirii acestui conti�
nent. Poate că nici nu greșeam,
poate că asta e tot – poate că auto�
rul spune întotdeauna exact ceea ce
spune. Ce vrea să spună autorul?

A doua oară când am citit Bă�
trânul și marea mi s�a părut că am
ajuns într�o parabolă. Că bătrâ�
nul este Hemingway însuși, că
peștele uriaș este literatura, că
ma rea toată e lupta pentru a ajun �
ge acolo unde se poate ajun ge, dar
de unde nu te mai poți întoarce
întreg înapoi la țărm. 

A treia oară când am citit Bă�
trânul și marea m�am încântat de
măiestria lui Hemingway în meș �
teșugul scrisului, de felul în care
știa să povestească, de felul în
care știa să le dea personajelor
sale voință și vise, de felul său

simplu, dar imposibil de imitat,
de a nu se pierde. 

Arta sa era deja desăvârșită,
Bătrânul și marea este o capodo�
peră – reușește să spună despre
om ce trebuie, poate chiar tot ceea
ce trebuie. E perfectă exact așa
cum e. Nu ai ce să mai adaugi în is�
toria lui Santiago fără să o ruinezi. 

Hemingway, așadar, știa ce
face. Își cunoștea personajul ca pe
sine însuși, știa deja să dea cărți
mari, unitare și intense, cărora nu
le poți reproșa nici măcar că se în�
cheie înainte de vreme. 

Au trecut aproape șaptezeci
de ani de când a apărut Bătrânul
și marea. Multe s�au schimbat pe
pământ și pe ape. 

Am fost cândva, în anotimpul de
aur al vieții mele, la Havana, m�am
plimbat zile și nopți pe Malecón și
am fost foarte fericit cău tând orizon�
tul. Nu am văzut nici o barcă în tot
orizontul acela și asta m�a întristat. 

Revoluția nu a triumfat, pes�
carii din Havana – strânși toți la
o margine de dig – erau tăcuți și
tăcerea lor era sfântă, tăcerea lor
era glorioasă, tăcerea lor era o
forță. Tăcerea lor era și ea per�
fectă și nici măcar vântul nu în�
drăznea să o tulbure.

Dacă mai trăiesc, peste alți
cinci ani ce voi găsi în largul acela
în care l�a dus Hemingway pe bă�
trânul Santiago? Nu știu și e bine
că nu știu. 

Încă mai e ceva acolo, mereu
mai e ceva acolo, dincolo de ori�
zont, dincolo de geamandura ul�
timei singurătăți.

Acolo. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

O toamnă cu Hemingway

Două vorbe despre un film care e
departe de a fi o capodoperă. Viața
noastră nu e o capodoperă, așa că
putem vorbi liniștiți și de filmele
cu care am trăit o seară oarecare. 

Însă dacă un film e lipsit de prop�
tele artistice, de floricele și meta�
text, asta nu înseamnă neapărat
că e sărac. Stilul documentarist/
diarist, al notațiilor minimale,
fără filtre de culoare sau „de for �
me“ a produs uneori filme mai im�
presionante decît cinematografia
elaborată, pe care o pasc perico�
lele și mai mari ale zahariselii ba�
roce și subtilității de megafon. Te
mai întrebi la o adică și câți oa�
meni mai pot urmări azi cu ace �
lași interes personajele lui Mizo �
guchi și pe cele ale lui Linklater
(în termeni literari comparația ar
fi între Des Esseintes și Ivan Deni�
sovici). În filmul fraților Dardenne
problematica e orice, numai cul �
turală nu. O tânără lu cră toare cu
doi copii, rate la casă etc. trebuie,
pentru a�și păstra slujba, să�și
convingă majoritatea celor 16 co�
legi să voteze pentru ea. Deși des�
crierea asta plată sugerează un film
comunist mohorât din anii ‘50, fil�
mul are de fapt ambiții de parabolă

etică. Povestea se petrece, econo�
mic, într�un mic orășel lângă Liège
(așadar nu într�o Romă a neorea �
liștilor). Sandra (Marion Cotillard),
abia revenită dintr�un concediu de
boală, e obligată să își viziteze pe
rând colegii, care încă nu știu că
vor trebui să aleagă prin vot între o
primă de o mie de euro și anularea
concedierii ei. Secundele bune de
așteptare între cio cănitul la ușă și
apariția, în haine de tă văleală, cu
plodul agățat de el, a omului obiș �
nuit, ca muncitorii lui De Sica sau
cei din înscenările tip candid ca�
mera, nu cad niciodată la montaj.
La fel, trebuie să o ascul tăm de fie�
care dată pe tânără căl cându�și pe
inimă și punând aceeași placă a
rugăminții ei. Regizorii nu taie
această parte repetitivă tocmai

pentru că, obligați s�o asculte, spec�
tatorii sunt obligați s�o spună, să
treacă personal prin această cer �
șetorie infernală. Două lucruri pro�
funde sunt bine marcate prin acest
exercițiu. Primul este că nu devine
tot mai ușor să�ți calci pe inimă. Al
doilea, este că femeia nu ajunge 
să�i urască pe cei pe care trebuie,
practic, să�i implore s�o ajute. Dar
lucrurile sunt interesante și de par�
tea cealaltă a mesei de negociere.
Pe de�o parte, oamenilor care o duc
binișor și li se cere să renunțe la
prime li se pare și lor, cu nimic mai
puțin decât celor cu adevărat să �
raci, că aveau absolută și imediată
nevoie de acei bani. Pe de altă
parte, indiferent ce decizie iau
până la urmă, toți par că intuiesc
foarte clar cam ce ar fi bine să facă.
Din acest punct de vedere, mesajul
filmului este foarte umanist: cum �
va, nu se știe cum, toți intuim unde
e binele, chiar dacă avem opțiuni
perverse de comportament și de
post�raționalizare. Sociologii și cei
care studiază consensus building
vor fi interesați și de faptul că
aproape toți ajung să pună această
întrebare: câți au mai votat pentru
tine până acum? Deux jours, une
nuit devine astfel o surprinzătoare

continuare a clasicului 12 Angry
Men (1957). Sandra își continuă
zig�zagul vagotonic printr�un oraș
care se dilatează joycean, aducând
adesea în prim�plan amănunte ne�
semnificative (dar desigur autenti�
ciste) ca vocile copiilor care se joacă
după�amiaza dincolo de un zid sau
părul în permanență ne pieptănat
(fermecător cu maxima discreție
necesară în rol) al tinerei femei. 

Filmul avea nevoie de un final
puternic, și finalul nu e rău. Se știe
că, pe drept sau pe nedrept, soluția
optimistă nu e considerată de obi�
cei cea mai artistică, și într�adevăr
un final în care toată lumea re �
nunță la bani și, aureolată, o re �
primește în colectiv pe actrița
pre ferată a Franței ar fi sunat foar �
te spart. Rezolvarea propusă de
frații Dardennes are probabil im�
pactul etic maxim. Nu o deconspir,
dar vreau să atrag atenția asupra
unui lucru prezentat foarte en pas�
sant în film, deși este esențial. În�
treaga cruciadă a Sandrei, care îi
face pe mulți să�și regăsească no �
blețea doar pentru că ea li s�a atri�
buit din start, este viciată etic. Ea se
folosește de o minciună despre
contramaistrul (ei da!) Jean�Marc,
care i�ar fi amenințat pe colegi că

unul din ei va fi concediat dacă nu
pleacă Sandra. Or, această chestie
nu era adevărată, deși Sandra nu e
vinovată că o repetă, pentru că așa
îi spusese prietena ei, care la rân�
dul ei nici ea nu era vinovată, pen�
tru că o inventase tot din prietenie,
știind că, altminteri, fragila Sandra
s�ar fi dat imediat bătută la ideea
de a colinda tot weekendul pe la ca�
sele colegilor de muncă cu un dis�
curs lacrimogen. Toate astea sună
extrem de prozaic, dar așa, cu con �
tramaiștri și prime, se întrupează
ideile în artă (greșesc; se poate și cu
superheroes și prințese). Meritul
filmului e provocarea etică, felul în
care deciziile incorecte pot contri�
bui la decizii corecte sau cum o
faptă bună e o deltă în care de fapt
s�au vărsat fapte și bune și rele, fie�
care din ele fiind, recursiv, același
lucru la rândul lor. 

Filmul e de un realism destul
de bine temperat, fără zvârcoleli și
scatologie, cu un regizor otiosus,
care nu imprimă din capul locului
o perspectivă personală. În felul
ăsta, poți participa la un duel etic
care te afectează direct. Că suntem
mai mizantropi sau mai puțin mi�
zantropi, într�o zi din viața noastră
totul va depinde de ceilalți. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cruciada fragilității. Deux jours, une nuit (2014)



De curând, în Franța, Samuel
Paty, profesor de istorie și geo�
grafie la un colegiu din subur�
biile Franței, a fost decapitat de
un musulman cecen, un adoles�
cent de 17 ani. A făcut�o pentru
că profesorul respectiv le vorbise
elevilor despre libertatea de ex�
presie și avusese „îndrăzneala“ să
își ilustreze explicațiile cu fai�
moasele caricaturi cu Mahomed,
publicate în săptămânalul satiric
„Charlie Hebdo“. 

Bănuiesc că le va fi povestit elevi�
lor și despre atacurile ce au urmat
asupra revistei: în 2011, după o
primă serie de caricaturi, la sediul
acesteia a fost pusă o bombă, iar
în 2015, la trei ani după publica�
rea unei noi serii de caricaturi cu
profetul islamului, doi funda �
men taliști au pătruns în redacție
și au împușcat doisprezece redac�
tori și desenatori. În fine – vorba

vine, pentru că nu s�a terminat
nimic – acum, doar pentru vina
de a le fi vorbit unor elevi despre
acele caricaturi, un profesor de 47
de ani este decapitat.

Cam în acest context, la vreo
câteva zile după moartea profeso�
rului Paty, în biserica Notre�Dame
din Nisa un adolescent musulman
din Tunisia a ucis trei persoane,
tăindu�le gâtul cu cu țitul. În urma
acestor crime, pre ședintele Fran ței,
Emmanuel Macron, a intervenit cu

niște de clarații mai ferme decât
cele cu care ne�au obișnuit oame�
nii politici, spunând că islamul e
o religie care trece la ora actuală
printr�o criză peste tot în lume,
a vorbit despre ghetourile de
imi granți musulmani din Fran �
ța, în care s�a creat o societate
paralelă cu cea franceză, un fel
de stat în stat, și a promis măsuri
dure. A vorbit despre respecta�
rea valorilor Republicii Fran�
ceze, despre separatismul is la�  
mist, dar și despre drepturile
cetățenilor musulmani din Fran �
ța de a trăi alături de ceilalți fran�
cezi, beneficiind de aceleași li ber �
tăți și aceleași obligații. 

Prin tre ele se numără, evi�
dent, și libertatea de exprimare –
adică libertatea de a�l caricaturiza
pe Mahomed sau de a vorbi despre
asta. A fost o declarație echilibrată,
dar care a pus degetul pe o rană
cunoscută, evitând eschivele obiș �
nuite ale politicienilor de prim
rang, alea pe care le știm cu toții:
regretăm incidentul, cum l�am re�
gretat și pe cel de luna trecută, de
anul trecut, de anii tre cuți, știm că
ele nu caracterizează comunitatea

musulmană, Islamul este o religie
a păcii, vom depăși împreună
acest obstacol, vom spori efortu�
rile pentru toleranță și înțelegere
interrasială și interreligioasă etc.,
etc., etc.

Efectul a fost imediat, cel
puțin în țările musulmane sau
majoritar musulmane: un val de
acuze și insulte la adresa preșe �
dintelui francez. Probabil cea mai
mediatizată este reacția preșe �
dintelui turc Recep Erdoğan –
din ce în ce mai sultan și din ce în
ce mai puțin președinte –, care îi
recomandă lui Emmanuel Ma�
cron un control psihiatric. Fiind �
că, din câte se pare, în viziunea
președintelui Erdoğan nu e nimic
în neregulă cu religia islamică. Au
mai fost însă multe altele. În nu�
meroase țări musulmane s�a de �
clan șat un boicot al produselor
provenite din Franța, boicot sus �
ținut inclusiv de autoritățile sta�
tului. Prin declarația lui, care
reflectă o îngrijorare legitimă, Ma�
cron a devenit un dușman al mu�
sulmanilor – sau, mai degrabă, al
islamiștilor radicali, care, iată, se
dovedește că sunt mai mulți sau

mai activi decât musulmanii mo �
derați sau pur și simplu pașnici.
Iar vocile celor din urmă nu se
prea aud. De ce oare? Din solida�
ritate cu coreligionarii lor supă �
rați? De frică? 

Acum patru ani, tot în Nisa,
locul unde trei catolici au fost
uciși de un musulman în propria
lor biserică, un tunisian (musul�
man) a intrat cu un camion frigo�
rific într�o mulțime de oameni,
omorând peste optzeci de oameni.
Cu puțin înainte, în noiembrie
2015, în Paris, o serie de atacuri
coordonate – de o echipă de
fundamentaliști musulmani – au
dus la moartea a 130 de oameni la
Stade de France, teatrul Bataclan,
într�o cafenea, pe stradă... Printre
victime au fost și doi români.

Așadar, o religie a păcii – dar
ai cărei fanatici folosesc în nu�
mele credinței mai multe bombe,
mitraliere și cuțite decât o fac, să
zicem, catolicii. O religie a păcii –
probabil. Dar cu niște probleme
de rezolvat. Iar boicotarea cosme�
ticelor și pateurilor franțuzești nu
rezolvă nimic. Cred că și Maho�
med ar spune același lucru. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O religie a păcii

Campania electorală care tocmai
a început va fi plină de coronavi�
rus. Și la propriu, și la figurat. Ca�
zurile sunt tot mai multe de la o
săptămână la alta, iar tema covi�
dului e din ce în ce mai prezentă
în dezbaterea publică. N�ai cum
să ocolești subiectul, oamenii
sunt interesați de ceea ce se în�
tâmplă, dar mai ales sunt speriați
de ceea ce ar putea să urmeze.

E prima campanie electorală în
care actorii politici nu au de aler�
gat după subiecte, pentru că a co�
borât covidul în arenă. Cine nu
vorbește despre covid nu există,
iar cei care vor evita tema în cam�
panie vor avea de pierdut.

Pentru PNL, creșterea accele�
rată a curbei de infectare este cea
mai proastă veste pe care o putea
primi. Liberalii sperau să aibă o
campanie în termenii cu noscuți,
fără lebede negre și fără să dea ni�
mănui socoteală. Liderii PNL n�ar
fi crezut în urmă cu doar un an că
vor avea de gestionat o criză atât de
complicată, cum este cea sanitară
prin care trecem. Întrebarea este
dacă PNL ar mai fi forțat preluarea

guvernării, dacă știa că în numai
câteva luni se va confrunta cu o
gravă pandemie.

În tabăra PSD, covidul este pe
post de colac electoral. Partidul 
și�a făcut norma la locale, ba chiar
rezultatul național nu e chiar de�
zastrul care se anticipa. Au fost
județe unde social�democrații au
pierdut pe mâna lor, dar pe total 
n�a ieșit chiar atât de rău pentru
cei care în urmă cu vreo 16 luni
erau în situația de a nu ieși de frică
pe stradă cu însemnele partidului.

PSD l�a luat pe Alexandru Ra�
fila și l�a proptit pe prima poziție
la parlamentare pe București, iar
mișcarea, ne place sau nu, este una
inspirată. PSD a mizat pe faptul că
întreaga campanie va fi centrată în
jurul temei covid și a intuit corect,
dacă ne uităm la evoluția galo�
pantă din ultimele 10�15 zile. Ra�
fila a ajuns încet�încet comunica� 
torul nr. 1 al partidului, pentru că
tema pandemiei este subiectul ar�
zător al momentului.

Rămâne însă de văzut dacă
strategia va ține, pentru că în urmă
cu câteva luni același PSD cu Mar�
cel Ciolacu în frunte vorbea de

dictatura sanitară, de bot nițele
insuportabile și de spitalele tran �
sformate în lagăre.

E cinic totuși să te folosești de
coronavirus pentru a obține punc �
te electorale. PSD vrea să pozeze
în partidul care are grijă de sănă�
tatea oamenilor, ascunzându�i pe
social�democrații care până mai
ieri apăreau în public ostentativ
fără mască de protecție.

Pe de altă parte, PNL a intrat
într�un blocaj pandemic. Guver�
nul a rămas fără idei și pare inde�
cis. Liberalii lucrează la trecerea
timpului. Amânarea alegerilor
pentru luna martie le�ar complica
situația, întrucât după o iarnă
cumplită va fi dificil să mai câștigi
alegerile. PNL strânge din dinți și

merge mai departe. Exact ca atle�
tul care e sleit de puteri, dar știe
că e mult în fața celorlalți și că
mai are un singur tur de pistă.

Cu cât se apropie însă ziua
ale gerilor, cu atât lucrurile se com �
plică. Suntem la 140 de decese pe
zi și la aproape 10.000 de îmbolnă�
viri, creșterea devenind alarmantă.

Chiar la ora la care scriu
aceste rânduri la guvern e forfotă
mare și pare�se că în sfârșit cineva
a luat taurul de coarne. De luni
România intră într�un soi de ca�
rantină parțială pentru o perioadă
de 30 de zile. Deplasările nocturne
vor fi interzise, elevii vor face doar
școală online, iar angajații de la
stat și privat vor putea lucra de
acasă. Magazinele se închid la ora

21, iar portul măștii va fi obligato�
riu peste tot în țară.

Întrebarea e dacă aceste mă�
suri sunt și suficiente pentru a frâna
pandemia. Un răspuns îl vom avea
în două săptămâni, când creșterea
ar trebui oprită. Însă e complicat de
crezut că doar prin măsuri guverna�
mentale vom opri pandemia.

Boala nu poate stopată prin
OUG, însă autoritățile pot crea ca�
drul ca transmiterea virusului să
încetinească. Dacă totul e deschis,
dacă totul e permis, dacă nimeni
nu trage de mânecă pe nimeni, nu
ai cum să ai rezultate.

Campania electorală a început,
iar în cele patru săptămâni rămase
până în ziua votului se poate întâm�
pla orice. Nu mai există un mare fa�
vorit ca la alegerile precedente. PNL,
PSD și USR�PLUS sunt pe punctul să
ofere cea mai echilibrată bătălie
electorală din 1990 încoace. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Pandemia și punctele electorale

Boala nu poate stopată prin OUG, 
însă autorităţile pot crea cadrul ca trans-
miterea virusului să încetinească. Dacă
totul e deschis, dacă totul e permis,
dacă nimeni nu trage de mânecă pe 
nimeni, nu ai cum să ai rezultate.
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Nu e prima dată când ascult un
disc și mă simt anulat. Probabil
că este o calitate a muzicii de
orice fel, bine și cu suflet făcută,
să te scoată din context și, așa,
aparent în glumă, să�ți umble
prin măruntaiele creierului, ca o
substanță psihotropă, perversă și
senzuală, să se joace cu tine fără
să�ți dai seama ce se petrece și
încotro te duce. 

Uneori mă las furat de valuri și mă
trezesc pe cine știe ce mal de râu
ieșit din matcă. Sau eșuez, ca un
cetaceu abulic și lipsit de ghidaj,
pe vreun țărm imaginar de ocean,
pacificat sau nu după furtuna me �
lodică. Câteodată mă simt împins
într�un război ce nu�i al meu, dor �
nic să schimb fața omenirii, uitând
pentru moment că omenirea nu se
lasă modificată, oricât ar încerca
asta dictatorii, guvernele tembe �
locrate sau conspiratorii constipați

din secta ocultă care ne conduce
prin interpuși, toți asimptomatici
ai bolii geniului pustiit de mirajul
puterii absolute. 

Mă implic preț de o clipă sau
două, însă îmi iau seama repejor și,
izolat în veșnicie, îmi văd calm de
preocupările păguboase, mângâiat
metafizic de iubita urechii mele
muzică: blues, jazz, rock, punk,
heavy sau industrial metal etc. Și
mereu Mozart, ale cărui armonii
captate din șoapta Universului
sună mai fermecător decât toate

izbânzile celorlalți competitori.
Noul album al celei mai bune

vocaliste de blues din zilele noas �
tre, Shemekia Copeland, se numeș �
te Uncivil War (2020, Alligator
Records). Rulându�l, 46 de minute
și 3 secunde nu am existat pentru
nimeni din jur. Și nici pentru mine,
evident! Inutil să spun că mi�a
plăcut tot discul, de la prima piesă,
Clothilda’s On Fire (ce titlu în �
tâmplător ironic la o stare de fapt
din Bucureștii politichiei noastre
de mărgăritar!), până la finalul
amărui al celei de pe urmă, Love
Song. Piesa�titlu este repre zenta �
tivă pentru secțiunea tradițională
muzicii americane, un amestec de
gospel, country și blues, în care
vocea Shemekiei se împletește
sfâșietor cu atât de uzatele ins tru �
mente dobro și mandolină, iar
orga adaugă nuanța de melancolie
care te împinge să lași totul și să te
duci de nebun în vreo prerie... 

Dar, vorba altei renumite cân �
tărețe de blues din secolul trecut,
Billie Holiday – ce dracu’ să
găsești în preriile alea, decât niște
albi săraci, nespălați și sălbăticiți? 

Shemekia Copeland n�are in �
hibiții să cânte despre situația
actuală a societății în care trăiește.
Traiul în zilele noastre se desfă �
șoară la nivel planetar, chiar dacă
aparent fiecare în găoacea lui,
mulțumită societății informațio �
nale blamate de atâta omenire
debusolată. Astfel că problemele
refecate de Shemekia sunt valabile
și�n SUA, și�n China, și�n Rusia, 
și�n Argentina, și la Focșani (unde

a cântat acum doi ani, iar eu am
aflat prea târziu să ajung să o văd).
Money Make You Ugly sau Dirty
Saint se potrivesc oricui, măcar că
a doua pare inspirată de vrăjitorul
pianist, Dr. John a.k.a. Mac Re �
bennack. Iar Give God The Blues
este o piesă pentru care Shemekia
Copeland va primi bobârnace, de
nu gloanțe din partea unor han �
dicapați intelectuali, fundamenta� 
liști religioși sau habotnici încle �
iați în convingeri de tot soiul. 

Cum ar putea ei să o vadă pe
Shemekia drept un om normal,
care afirmă așa: „God don’t hate
the Moslims/ God don’t hate the
Jews/ God don’t hate the Chris �
tians/ But we all give God the
Blues“? Și cântecul con tinuă cu
enumerarea câtorva categorii de
oameni, despărțite de cre dința
religioasă, de ideile politice sau de
orice altceva, războindu�se între
ele înstrăinate de Divinitatea fără
nume, care nu cere nimănui nimic. 

Dacă fiecare i�am oferi pri�
nos, chiar și un blues, cum zice
Shemekia, războiul ar înceta? Eu
nu știu! SDC

Război cu mine însumi

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



În aprilie, când eram consemnați
cu toții la domiciliu și îl puteam
părăsi exclusiv cu o declarație de
motivare, Alina Hucai mi�a pro�
pus să elaborez un text despre
pandemia cu care ne�a pricopsit
loteria istorică. 

Era încă la început, eram derutați
cu toții, dar m�am lăsat tentată și
am scris pentru acest volum co�
lectiv pe tema noului coronavirus
și a felului în care ne�a bulversat
viețile. Am mers pe o formulă do�
cumentară, alegând câteva situa �
ții reale, vecine cu absurdul, din
România noastră, pe care le�am
așezat într�un format de tip clasic,
rânduindu�le în cinci acte, cu pro�
log și epilog („Teatrul oamenilor
reali. Cinci acte, în România“).
Nici prin gând nu mi�a trecut că,
vreo câteva luni mai încolo, la
ideea Vasilicăi Bălăiță (și ea sem�
natara unui text), sub coordona�
rea lui Octavian Jighirgiu cartea
va genera o instalație performa�
tivă interdisciplinară. 

Proiectul a căpătat contururi
în programul aniversar al Univer �
sității Naționale de Arte „George
Enescu“ la 160 de învățământ mo�
dern la Iași și a fost prezentat,
pentru câteva zile, la mijlocul săp�
tămânii trecute, în spațiile Facul �
tății de Teatru. Sălile de curs și
holurile au fost reamenajate sce�
nografic, devenind perimetrul unui
parcurs numit Pan�Demon, com�
pus din zece module prin care
trece fiecare spectator. Fiind și eu
parte a instalației, în spirit deon�
tologic mă abțin de la evaluări cri�
tice, menținând articolul în to �
nuri descriptive, de semnalare a
evenimentului. 

Ineditul Pan�Demon e multi�
plu. E cea dintâi producție de gen
de la noi. Reunește forme de ex�
presie creativă specifice celor trei
specializări artistice fundamen�
tale din cadrul UNAGE (artele
spectacolului teatral, muzică și

arte vizuale), cumulând imagina �
țiile a peste 80 de dascăli și în �
vățăcei, un cuantum uriaș din
care coordonatorul a selectat cu
abilitate regizorală. Instalația în�
cepe încă de pe scările care duc la
etajul devenit teritoriu performa�
tiv. Trei plasme afișează în buclă
textele unora dintre autorii pre �
zenți între copertele tomului edi�
tat de Sedcom Libris (dramaturgul
Matei Vișniec, profesorul Marius
Dumitrescu și eu însămi) inter�
pretându�și propriile scrieri în
variantă filmată. 

INSTALAȚIILE REDEFINESC
ARTA SPECTACOLULUI

Studenți costumați în combine�
zoane de protecție anti�coronavi�
rus ghidează participanții prin
fiecare modul, indicându�le ce
anume să facă. În grupuri de ma�
ximum patru persoane, cu mască,
papuci de nailon, cu dezinfectant
înainte de fiecare încăpere, pe cir�
cuite separate pătrunzi în lumea
COVID�19 tradusă în limbaje es�
tetice noi. 

Instalațiile redefinesc arta
spectacolului, orientând�o din �
spre reprezentare înspre provo�
carea de experiențe. Pan�Demon
e participativă, formatul fiind nu
al privitului (ca în teatrul tradi �
țio nal), ci al trăirii unor serii de si �
tuații. Procesualitatea înseamnă
traversarea unor zone în care ți se
oferă posibilitatea de a picta într�un
interval limitat la câteva minute
propria imagine a pandemiei. De a
recita/ citi la prima vedere ver�
suri, pornind de la care, pe un
fond sonor prestabilit, studenți
de la Coregrafie improvizează în
limbaj corporal. De a pătrunde
într�o cameră obscură unde ești
rugat să deschizi ușile unor dula�
puri în care se află fotografii su�
gestive și câte o mică boxă din
care se revarsă fragmente muzi�
cale diverse, de la clasic la modern.
De a urmări așezat confor tabil un
scurt metraj nonverbal (scenariul
Ioana Petcu) cu câteva personaje
care traduc într�o stilistică expre�
sionistă spaimele și angoasele
pandemice. De a zăbovi în sala de
cursuri pentru disciplinele teore�
tice, transformată de studenții de
la Pictură printr�o murală ce pre �
lungește perspectiva într�o iluzie
vizuală. Pe peretele pictat curg în
proiecție video mesajele unui grup
de Messenger creat de o profesoară

de română care, neavând altă teh�
nologie la îndemână, a apelat la
populara aplicație, mesajele au �
zin du�se citite de studenții de la
Actorie. 

TE IA CU FIORI 
PE ȘIRA SPINĂRII

Preferatul meu e modulul audio
care recreează imersiv sonorită �
țile tipice drumului internării
bolnavilor de COVID�19. Spațiul
reface naturalist un cort de triere,
cu un pat de spital pe care ești in�
vitat să te întinzi, cu căști pe
urechi, cu ochii închiși. În sistem
binaural trăiești ficțional, grație
forței evocative a sunetului și dia�
logului, ce au trăit în mod real cei
transportați la secțiile de infec �
țioase într�o izoletă. Auzi fermoa�
rul izoletei, sirena salvării în care
ai ajuns, sunetele pașilor, ușilor,
conversațiile asistentelor și doc�
torilor, rutina protocoalelor me�
dicale. Te ia cu fiori pe șira spi �
nării și cred că toți negaționiștii și
contestatarii regulilor epidemio�
logice ar trebui să aibă parte de
această simulare. 

Există și un modul ludic, un
altul în care operele de artă mo�
numentală rezultate din exame�
nul de licență, în acest an pe tema
suferințelor umanului, sunt ex�
puse în timp ce din sistemul de
sonorizare răsună muzica coro�
navirusului, așa cum au tradus�o
prin sonificare cercetătorii de la
MIT SUA sub coordonarea profe�
sorului Markus Buehler.

Octavian Jighirgiu și echipa
implicată au reunit în Pan�De �
mon modalități de expresie artis�
tică extrem de variate, cu sprijin
tehnologic, călăuzind vizitatorii
prin game de emoție ample. Su�
bintitulată proiect didactic, in�
 s talația e mai mult de�atât. E un
produs ce coagulează energii
crea tive, oferind oportunitatea ex�
perimentării unor soluții apar �
ținând noilor estetici, propunând o
serie de experiențe de conș tien �
tizare prin implicare afectivă a
situației în care ne aflăm împreună
cu întreaga planetă. Pă răsești in �
stalația după ce dai cu zarurile,
pentru a vedea ce șansă/ neșansă
ai să contactezi virusul. La sfatul
medicilor, minimalizarea șanselor
de îmbolnăvire înseamnă igiena
mâinilor, purtarea măștii, distan �
țarea spa ția lă, evitarea aglomerării.
E urgența momentului. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Pandemia într-o instalație

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL JOHN FREEMAN

„Literatura trebuie să transporte
cititorul într-altă parte“

ELI BĂDICĂ

În limba română i�au apărut pâ �
nă acum volumele Cum să citești
un romancier (non�ficțiune, Vel�
lant, 2015), Hărți (poezie, 2017) și
Dicționarul refacerii (non�fic țiu �
ne, 2020; ambele la Black Button
Books), precum și patru numere
dintre cele șase existente ale an�
tologiei Freeman’s (Cele mai bune
texte noi despre familie, 2016;
Cele mai bune texte noi, 2017; Cele
mai bune texte noi despre putere,
2018; Cele mai bune texte noi des�
pre California, 2020 – toate publi�
cate de aceeași Black Button
Books). De asemenea, acesta coor�
donează la noi și co lecția de proză
scurtă CTRL + F (Black Button
Books). 

Grație conexiunii sale re�
cente, dar strânse cu România și a
vizitelor sale repetate – invitat,
din 2015 încoace, la diferite eveni�
mente autohtone –, l�am întâlnit
de�a lungul timpului de câteva ori
pe John Freeman. Mereu extrem
de prietenos, uimitor de energic,
foarte deschis. Și cu o experiență
intimidantă. Despre volumul său
de debut de poezie, Hărți, mi s�a
părut că s�a vorbit prea puțin la
noi, așa că interviul pe care îl aveți
în fața ochilor va încerca să „în�
drepte“ o idee lucrul acesta.

După volume de non-ficțiune și
antologii de ficțiune coordona-
te, ai trecut la poezie. De ce? De
ce nu la proză?

Am încercat proză: am scris un
roman pe când aveam douăzeci și
ceva de ani, dar nu era cine știe ce.
Mă bucur mult că a rămas manus�
cris. Poate, cândva, voi încerca 
din nou. 

Însă poezia, pentru că este atât
de condensată, pentru că este în
strânsă legătură cu formele orale
de literatură – e făcută pentru a fi

recitată –, pentru că este atât de
scurtă, mi s�a părut că este extrem
de potrivită pentru subiecte difi�
cile. Forma te obligă să cerni mult,
să spui esențialul. 

Îmi pare rău că poezia pare
uneori a fi scrisă de poeți pentru
poeți. Uneori, deschizi o carte de
poezie și, cu tot bagajul tău cultu�
ral, nu înțelegi nimic; și te gân �
dești că poate nu ești suficient de
deștept pentru a o înțelege. Iar
sentimentul ăsta mi se pare groaz�
nic. Destul de frecvent astăzi, din
păcate. 

De aceea cititorii se îndepărtea-
ză de poezie... Uneori, poezia
contemporană pare o limbă
străină necunoscută.

Tocmai de aceea, eu am vrut să
scriu poezie cât se poate de clară –
și cât se poate de adevărată. Am în�
cercat eu însămi, scriind, să înțeleg
ce s�a întâmplat, cine sunt, de unde
vin și încotro mă îndrept, odată cu
pierderea mamei mele. Mama,
cred eu, creează, inventează lumea
pentru tine. Și te inventează pe
tine. Odată cu dispariția ei, a tre�
buit să mă reinventez și, totodată,
să reinventez lumea. Nu am făcut
asta programat, ci instinctiv, abia
acum pot să analizez lucrurile în
perspectivă.

O parte dintre poemele din
Hărți au fost publicate în diferi-
te reviste din State, cu ceva vre-
me înainte de apariția cărții. E
aceasta o formulă de a promova
cartea, de a-l familiariza pe citi-
tor cu viitorul volum?

Nu, nu chiar. La început am scris
poeme, nu o carte. 

Să�ți povestesc cum a pornit
totul. O dată la două săptămâni
sau la o lună, mă întâlnesc la New
York într�o cafenea cu un prieten
care este poet. Un prieten cu
multă experiență, are peste 70 de
ani. Într�o zi, la una dintre întâl�
nirile noastre i�am dus un poem

și el l�a citit, cu multă generozi�
tate. De atunci, i�am mai dat câte
un poem din când în când. Îmi
spunea opinia lui, mă critica. Du �
pă o vreme, mi�a spus că una sau
două erau suficient de bune pen�
tru a le trimite spre evaluare la re�
viste pentru publicare, așa că
l�am ascultat. Știi, gestul de a tri�
mite un text astfel se traduce prin
„Sunt suficient de bun?“. Primul
text mi�a fost acceptat la o revistă
de acasă, din California, iar al doi�
lea a fost publicat de „The New
Yorker“. Acela a fost momentul în
care am realizat că nu hoinăream
în întuneric, cum credeam, așa că
am continuat să scriu poeme, pe
măsură ce aveam starea potrivită
pentru asta, iar apoi am ajuns în
punctul în care aveam material
pentru un manuscris. Și am început
să dau o formă manuscrisului, să
editez, să rescriu. Asta mi�a luat
câțiva ani. Pe parcurs, am mai trimis

câteva la reviste, căci, în afară de
reacția partenerului/ �ei, cred că
cel mai mult ne temem de îndo�
ială. Și avem nevoie de confirmare.
Abia spre sfârșit, când manuscri�
sul era deja gata pentru publi�
care, am trimis poeme cu scopul
de a promova volumul care urma
să apară. 

Cartea are trei părți în care pen-
dulezi continuu între „eu“ și
„noi“, între observator, martorul
depărtat și protagonistul expe -
riențelor, între spații și timpuri
și tot așa. Cum ai construit-o,
cum i-ai dat forma asta?

A crea un volum, a�i da o struc�
tură, e mult mai complicat decât a
înlănțui pur și simplu o sumă de
poeme. Consider că poezia e o for �
mă foarte cultă a narațiunii. Dacă
doar narezi autobiografic, în ordine
cronologică, cred că�i tran smiți 
cititorului că nu ai încredere în el

să rețină mental temele și ideile
diferite, așa că evoluția, înlăn �
țuirea trebuie să fie una prin in�
termediul limbajului și al formei,
dar și al temelor. Am deschis volu�
mul, prin urmare, cu un poem des�
pre locul în care m�am născut –
un loc gol, un cartier suburban fa�
bricat, cu un trecut inventat, unde
totul în jur era golit de sens; eram
atât de naivi, încât trebuia să in�
ventăm pericolul pentru a�l expe�
rimenta, de exemplu, iar dragos�
tea (părinților, a vecinilor, a oa�
menilor de lângă noi) era un
lucru de la sine înțeles, nu avea
nevoie să fie descris – și de acolo
am vrut să merg mai departe, să
vorbesc despre cum lo cuiești în�
tr�un spațiu luându�l în stăpâ�
nire, cum îl locuiești în întregime,
și despre alte tipuri de iubire. Am
vrut un arc peste polii ăștia. Și am
împărțit cartea după ideea asta,
dar și intuitiv – m�am gândit la

Scriitor, editor, jurnalist, critic literar, profesor,
John Freeman este unul dintre cei mai influenți
profesioniști din industria cărții americane. 
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cât timp poate citi un cititor până
când va avea nevoie de o pauză.
Nu înțeleg prea bine procesul prin
care am trecut, drept să�ți spun.
Știu doar că, atunci când am ajuns
la formula asta, cu părțile astea
trei pe care le men ționezi, am
avut sentimentul că asta trebuia
să fac, așa trebuia să arate obiec�
tul respectiv. 

Care e poemul pe care l-ai 
rescris cel mai mult?

Ah, e o întrebare foarte bună, să
mă gândesc...

Așa, poate că nu se vede lu�
crul ăsta, dar poemul la care am
lucrat cel mai mult e unul scurt,
Banii. Are la bază o frântură de
conversație pe care am avut�o cu
tatăl meu, chiar înainte de moar�
tea mamei. Stăteam cu ea, o hră�
neam cu sos de mere sau iaurt,
pentru că nu prea mai putea să în�
ghită, și, dintr�odată, tatăl meu 
s�a întors spre mine și m�a între�
bat: „Te�ai gândit la bani?“. Am
înghețat – pentru el, chiar dacă o
iubea foarte mult pe mama, reali�
tatea aceea a bolii făcea parte din�
tre lucrurile obișnuite ale vieții.
Banii erau, însă, ultimul lucru la
care m�aș fi putut gândi atunci. Și
am tăcut. După o vreme – câteva
zile, o săptămână –, i�am răspuns
la întrebare. Am vrut ca poemul
acela să reflecte asta, să fie simțit
așa, în plex, cum simți o întrebare
de tipul ăsta într�un moment cru�
cial din viața ta. Dar nu mi�am
dorit ca el să ocupe mult spațiu,
am vrut să�l reduc la minimum, să
fie intens, așa că l�am rescris mult. 

Una dintre antologiile Freeman’s
are ca temă familia. Dat fiind că
multe dintre poemele tale s-ar fi
potrivit temei, de ce nu ai inclus
unul în antologia respectivă?

Îmi place să�mi țin rolurile acestea
două – de editor și de scriitor – se�
parate. Nu m�aș publica niciodată
pe mine însumi. Iubesc să explic,
să prezint, să sărbătoresc munca
celorlalți scriitori.

O formă de generozitate. Cred
că asta ține de structura internă
a oamenilor, de etica lor. Se în-
tâmplă destul de des ca cel/ cea
care coordonează un volum să
includă în el texte proprii. 

Ah, categoric! Mare parte dintre
autorii de antologii se includ pe
sine în cuprinsul lor. Mereu mi 
s�a părut un lucru cam neelegant.
N�aș îndrăzni, de exemplu, să fac
o antologie numită Cele mai bune
texte... și să includ o proză de�ale
mele, cum fac alții. Mi s�ar părea
o aroganță.

Poemele tale au câteva dedica-
ții – lui Nicole, Anne, Peter Ca-
rey, Aleksandar Hemon. Ne poți
spune povestea din spatele
vreuneia dintre ele?

Da! Probabil că cea mai mare
relevanță pentru cititorii români
ar avea dedicația către scriitorul
Aleksandar Hemon. 

Cu Sasha am fost, printre al�
tele, la un festival literar din Japo�
nia. Nimeni nu voia să se trezeas�
că foarte devreme, pentru că toți
erau prea obosiți din cauza deca�
lajului de fus orar. Dar el nu crede
în asta, așa că se trezește și hoi �
nărește – atât de simplu e, apa�
rent: trebuie doar să nu crezi în
ceva și el nu există. Ei, și la festi�
valul acela a fost cam morocănos,
exasperase pe toată lumea, numai
pe mine nu. Într�o dimineață, a
venit la mine și mi�a spus: „Cum
putem să plecăm din Japonia fără
să ne fi dus la piața de pește?“. Așa
că am zis „OK, să mergem“. Când
am ajuns acolo, totul era închis.
Niciunul dintre noi nu luase mi �
cul dejun. În punctul ăsta, Sasha
era foarte hangry, cum spunem
noi, și mi�a zis, disperat: „Trebuie
să mănânc!“. Ne�am dus prin
apropiere și ne�am luat niște sushi
la micul dejun. Apoi, s�a deschis
piața. L�am privit pe Sasha cum se
plimba pe acolo și m�am gândit:
„E fix ca peștii ăștia: a fost luat de
undeva, transportat jumătate de
glob și expus“. Nu cred că el a făcut
legătura asta, se plimba pe acolo
interesat de tipurile de pește, dar,
fiind cu el, am realizat că piața de
pește era ca un muzeu al strămu�
tării, iar eu însoțeam pe cineva
care încercase toată viața, prin tot
ceea ce scrisese, să gestioneze
sentimentul ăsta al strămutării.
Așa că i�am dedicat poemul acela,
Piața Tokio.

Poezia este foarte personală. 
Te simți expus?

Nu, deloc. De fapt, pentru prima
dată, mă simt liber. Și deschis. E
un sentiment foarte plăcut. 

Unele poeme de-ale tale au
substrat politic ori social. De pil-
dă, cele despre cuvinte, despre
spații exotice, despre războaie

ș.a.m.d. Crezi că poezia ar trebui
să îndemne la acțiune, să facă
parte din viața politică? 

Cred că orice formă de scrii�
tură este, de fapt, politică. Până și
politica de a nu avea o politică
este o formă foarte puternică de
politică, pentru că îți trebuie pu�
tere să afirmi că asta nu are nimic
de�a face cu puterea. Masa la care
stăm, ceea ce bem, ce mâncăm, cre�
ionul cu care scrii, hârtia pe care
scrii, cine ești tu, cine sunt eu –
totul, absolut totul are un vector
politic al puterii lipit de el. Nu știu
dacă toată poezia ar trebui să se
simtă obligată să abordeze pro�
blematica aceasta, a politicii, di�
rect, dar sentimentul meu în le �
gătură cu literatura, în general,
este că trebuie, este vital să trans�
porte cititorul într�altă parte –
asta nu înseamnă doar geografic,
poate fi și cultural, poate fi într�o
stare mentală diferită, într�o altă
stare emoțională etc. 

Cu câteva excepții, mare
parte din poezia contemporană
tinde să trăiască în întregime în
mintea și�n sufletul scriitorului,
ceea ce e o formă de artă foarte
personală. Oamenii nu�și prea fo�
losesc vocea să se adreseze unui
dictator, unei populații... Când am
început să scriu volumul acesta,
mi�am dat seama că experiențele
în legătură cu moartea mamei
mele nu erau suficiente pentru o
carte, oricât de importante erau
pentru mine. Așa că am vrut să
văd cum ar arăta lumea dacă i�ai
muta centrul de colo�colo. Până la
urmă, oriunde ai merge, te proiec�
tezi pe tine în spațiile acelea. Iar
spațiile acelea te schimbă. 

Când citeam bucățile politice,
mă întrebam pe care dintre poe-
mele tale i l-ai da lui Donald
Trump să-l citească?

Ah, e o întrebare grozavă! Cineva
cred că ar trebui să�l țintuiască pe
un scaun și să�l forțeze să asculte
un poem, nu cred că ar citi el
însuși – de fapt, nu cred că a citit
nici măcar cărțile pe care se presu�
pune că le�a scris. Încerc să mi�l
imaginez citind un poem și nu
pot. Nu cred, oricum, că i�ar
schimba în vreun fel viziunea. Dar

i�aș da să citească oricare dintre
poemele despre război. 

Ce sunt Hărțile pentru tine?

Dintotdeauna mi�au plăcut hărți �
le, le�am considerat tot timpul
pline de informații care pot stârni
imaginația. La un moment dat, am
înțeles că, de�a lungul istoriei noas�
tre, ele au fost folosite și pentru a
cuceri spații. Și am ajuns la conclu�
zia că hărțile sunt un obiect cu
dublu tăiș, deseori interconectate. 

În plus, hărțile mai au și di�
mensiunea aceea metaforică –
harta trăitului, a experiențelor,
modul în care cărțile și poveștile
ni se cartografiază în noi. Când
eram mic, mi se părea că hărțile
astea foarte personale, individu �
ale sunt foarte clare: crești, înveți,
practici un sport, te duci la facul�
tate, îți iei o slujbă, te căsă torești
cu cineva, faci copii și tot așa. To �
tul era cartografiat a priori pen�
tru tine, cei din jur te încurajau să
crezi că astea sunt Hărțile adevă�
rate. Dar apoi lucrurile se întâm�
plă altfel decât sunt „tipărite“ și
devii confuz, îți spui că nu ăla era
modul în care trebuia să se pe�
treacă nu știu ce. Pentru mine, e
vorba și despre asta în volumul
meu de poezie: toate hărțile pe
care le�am avut în minte de când
eram copil, când creșteam într�o
zonă suburbană din California, 
s�au dovedit a fi fost greșite – de
exemplu, am crezut că mă voi că�
sători și voi avea copii, dar sunt
într�un parteneriat domestic cu ci�
neva care are cu 13 ani mai mult
decât mine și nu vrea să aibă nicio�
dată copii. Într�o anumită măsură,
Hărțile mele asta fac, încearcă să
cartografieze ce e acolo, nu ce am
crezut că va fi acolo. 

Volumul acesta a apărut în ro-
mână la Black Button Books,
aproape simultan cu publicarea
lui în original. La aceeași editură
sunt publicate și alte volume
scrise sau editate de tine – cum
ar fi antologiile Freeman’s. Și tot

acolo coordonezi o colecție de
ficțiune, CTRL + F, o chestiune
destul de neobișnuită în Româ-
nia – a avea un coordonator de
colecție străin. Care e povestea
din spatele acestei colaborări?

Când am venit prima dată în Ro�
mânia, pentru a promova volu�
mul Cum să citești un romancier,
le�am cunoscut pe Anca [n.r:. Du�
mitrescu] și Elena [n.r.: Marcu],
care lucrau la editura Vellant, cea
care îmi publicase cartea. Ei, și
cartea aceasta s�a vândut mai bine
în România decât a făcut�o în pro�
pria mea limbă. Iar asta cred că s�a
întâmplat grație tenacității lor, a
modului în care au poziționat�o
pe piață, în care au promovat�o.
Știi, m�am tot gân dit atunci că am
călătorit enorm, dar n�am întâlnit
pe nimeni ca ele – atât de inteli�
gente, atât de hotărâte, atât de ca�
pabile să se ocupe de cărți. Mi�am
dorit mult să colaborăm într�un
fel. Am avut multe conversații cu
ele. Și, când și�au deschis editura,
împreună cu Ana [n.r.: Bulgăr],
mi�am zis că, orice ar vrea să facă,
aș vrea să ajut într�un mod sau
altul, să fiu implicat cumva. La un
moment dat, m�au întrebat dacă
nu aș vrea să aleg câteva dintre
titlurile de proză scurtă care ar
merita traduse în română și pu�
blicate. Pentru mine, ăsta e un
lucru foarte ușor de făcut, pentru
că, dintre toate genurile din care
este compusă literatura, povesti�
rile tind să înflorească cel mai
rapid în piețele de carte de limbă
engleză, iar eu am informațiile,
cu noș tințele care pot fi exportate.
E o ușă, și fiecare cultură are ne�
voie de una sau de două uși care
să se deschidă. Iar ceea ce fac aici,
fac și în America, tot uși încerc să
deschid, dar din alt unghi. Spe �
ranța mea e să creez o punte. Sper
ca Black Button Books să conti�
nue să reușească să facă ceea 
ce au făcut până acum, pentru că
n�am văzut niciodată o combi �
nație de tipul acesta de gust și
inteligență. SDC

A crea un volum, a-i da o structură, 
e mult mai complicat decât a înlănţui 
pur și simplu o sumă de poeme. Consi-
der că poezia e o formă foarte cultă 
a naraţiunii. 
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György Dragomán
(Gheorghe Dragoman)
este unul dintre cei mai
apre ciați scriitori maghiari
contemporani. S-a născut
în 1973, în România, la
Tîrgu-Mureș, mutându-se
cu familia în Ungaria,
chiar înainte de Revoluție,
în 1988. După romanul cu
un succes impresionant –
Regele alb (publicat în
1995, tradus în aproxi ma -
tiv 30 de limbi), în 2014
scriitorul maghiar a pu -
blicat un alt roman –
Rugul, în care temati -
zează, dintr-o altă pers -
pec tivă, tot comunismul
românesc. Cele două
romane au fost traduse la
Editura Polirom și recent,
la aceeași editură, i-a fost
publicat un volum de
proză scurtă, Ildikó
Gábos-Foarță transpu -
nând și de data aceasta
literatura lui Dragomán

într-o română expresivă. 

DANA PÎRVAN

Ca și în cazul romanului Rugul,
prima senzația pe care mi�au pro�
vocat�o prozele scurte din volu�
mul Corul leilor a fost aceea de
lectură hipnotizantă. Proza lui
Dragomán are o forță extraordi�
nară, te surprinde prin intensita�
tea imaginilor și prin subtilitatea
reflecției, prin adâncimea oglindi�
rii. Toate întâmplările și imaginile
sunt interiorizate, intens�poetice. 

Cele treizeci de proze scurte din
acest volum au fost scrise de�a lun�
gul mai multor ani, vreo treispre�
zece, relațiile de familie și de cuplu
fiind explorate din variate unghiuri.
Muzica este unul dintre nevăzutele
fire unificatoare. Tema muzicală,
mărturisea autorul, a fost inspirată

de camera sa de lucru, mai exact de
căștile în care asculta muzică în
timp ce își scria romanele. 

ADEVĂRUL NEMIJLOCIT 
ȘI SPIRITUL CRITIC SUNT
ÎNCĂ POSIBILE

În toate aceste proze regăsim o
poezie dură, o poezie încordată,
care mie îmi amintește de proza
Hertei Müller. Imagini senzorial�
metaforice dezvăluie înțelesuri și
neînțelesuri sufletești, textele
fiind concentrate și șlefuite cu o
precizie uimitoare. Intensitatea
surdă a interiorității este una
apăsătoare, eliberându�și ecou�
rile în cercuri concentrice.

În Arcușul de fier, prima pro �
ză din volum, un tată își for țează
băiețelul să cânte la vioară, ame �
nințarea și înfricoșarea fiindu�i
armele. Băiatul primește tortura

cu seninătate, convins că Tatăl,
scris cu majusculă, îi vrea binele:
„Când sunt obosit într�un aseme�
nea hal, încât nu mai sunt în stare
să cânt, ieșim în curte, Tata mă
ajută să mă așez în ligheanul pe
care l�a montat în locul găleții, la
capătul lanțului de la fântână,
apoi mă coboară în adânc până jos
de tot, până când aproape că ating
suprafața apei cu tălpile, asta pen�
tru ca răcoarea fântânii să�mi dea
noi puteri. Acolo jos e cel mai greu
să cânți, pentru că în jurul meu e
numai ecou și clipoceală, de zici
că�i furtună, lanțul se leagănă, dar
eu continui să cânt, mă las pe
spate, cu trupul întins paralel cu
apa, așa cum m�a în vățat Tata, lă�
sând ca răceala jilavă să�mi răco�
rească ceafa, apoi mă uit în sus, la
pata de cer albastră și mică […].
După ce Tata mă scoate din fân�
tână, mă întreabă dacă am văzut

stelele, mă gândesc la cerul albas�
tru și�i spun că da, atunci Tata îmi
zâm bește, dinții�i scânteiază în lu�
mină de parcă ar fi din aur, își vâră
degetele�i strâmbe in părul meu,
apoi îmi zice că�i bine, e foarte
bine, atunci sută la sută n�o să fie
nici un bai“.

Cu melodia Cry me a river în
fundal, contemplăm spectacolul
vieții unei femei, din adolescență,
de la iubirea ca aspirație, până la
operația de cancer, trecând prin
cele mai importante evenimente
sufletești ale acesteia, tristețea im�
ensă a melodiei fiind ritmul vieții
sale, dar și suportul sufletesc. 

Privirea mai mult sau mai
puțin candidă a unui copil asi�
gură unora dintre prozele volu�
mului un farmec aparte. Perspec� 
tiva inocent�lucidă asupra lumii
nu este o noutate în literatura lui
György Dragomán. Regele alb are
ca protagonist un băiețel de 11�12
ani care trăiește în plin comunism
ceaușist (1970�1980), iar Rugul
are în centru o adolescentă ce re�
simte consecințele tragice ale
aceluiași comunism în primii ani
de după Revoluție. Felul în care
privesc copiii lumea nu este con�
taminat de prejudecăți, alături de
înțelegerea rațională așezându�se
și intuiția esenței aparentului in�
signifiant sau pur și simplu înre�
gistrarea unor detalii care prind
un sens mai profund abia în min�
tea cititorului. Este o vârstă la
care uimirea, revelația, adevărul
nemijlocit și spiritul critic sunt
încă posibile, și tocmai aceasta
este perspectiva prin care György
Dragomán își ține cititorii foarte
aproape în proze precum Drăco�
venii, Karcsika, O, brad frumos,
Fotoliul cu urechi etc. 

FIECARE PROZĂ ESTE O
BOMBOANĂ DE CIOCOLATĂ

În Skanderberg, Paris, femeia des�
puiată un băiețel își privește buni�
cul în diverse ipostaze. Pe el, dar și
pe bărbatul care îi face masaj,
amuzându�l pe băiat cu câte o par�
tidă de skanderberg. După o vre �
me, îl reîntâlnește pe stradă:

„Mă opresc, mă uit la geaman�
tane, de când nu mai veniți, pe bu�
nicu’ îl doare tot mai rău spatele,

îi zic. Ambrus bácsi se uită la mi �
ne, dă din cap, transmite�i salu�
tări din partea  mea, zice el. 

Dau din cap, gata să plec, dar
Ambrus bácsi întinde brusc mâ �
na, mă ia de după ceafă, mă trage
spre el, știi, băiete, îi bai mare,
campionul de la abator a fost în�
vins, îmi șoptește, băutura mi�a
pus capac, îmi șoptește, berea,
vinul și palinca. Tu să nu bei ni�
ciodată. Promite�mi că n�o să bei
niciodată! Acum nu mai șoptește,
o zice cu voce tare în timp ce�mi
ține capul între mâini, promite�
mi, zice iar.

Îi promit. Ambrus bácsi îmi
dă drumul, bagă mâna în buzu�
nar, scoate o gumă de mestecat,
mi�o întinde. Gumă, zice, bătân �
du�mă pe spate. Dau din cap, îi
mulțumesc. Ambrus bácsi nu mai
e atent la mine. Mă răsucesc pe
călcâie și plec.

Staniolul lamelei de gumă de
mestecat și�a pierdut complet luciul
în buzunarul lui Ambrus bácsi, e și
complet uscată, se face așchii în timp
ce o mestec. Are iz de faină, dar e
dulce. Întorc capul, Ambrus bácsi
șade picior peste picior pe geaman�
tanul mai mare, abia atunci observ că
e desculț, are tălpile complet negre“.

Într�o altă povestire, o harfă
eoliană cântă în surdină, în timp
ce, pe o bancă, într�un parc, un
bărbat divorțat trebuie să plă�
tească drept preț pentru niște
bomboane de ciocolată împărtăși �
rea unui secret. Și asta unei fetițe
care colecționează secrete, tocmai
pentru că la vârsta de șase ani vân�
duse securității secretele oameni�
lor, în schimbul ciocolatei. În fața
bomboanelor învelite elegant în
negru, ies la suprafață, în doar câ�
teva pagini, și cleptomania bărba�
tului, și violența familială, și di� 
recția în care hotărăște bărbatul
să�și îndrepte viața. 

Și s�ar putea spune că fiecare
proză a lui György Dragomán este
precum o bomboană fină de cioco�
lată – unică, învelită cu eleganță, as�
cunzând un miez multistratificat, cu
arome intense și schimbătoare. SDC

György Dragomán, Corul leilor, 
traducere din limba maghiară 
de Ildikó Gábos-Foarţă, 
Editura Polirom, 2020

György Dragomán – 
proze scurte intense și subtile
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l 6 octombrie. „Du�te la tea�
tru, acasă e prea periculos“, spune
un meme care se viralizează rapid
pe internet. Dar lumea se închide,
dincolo de pojghița de umor din
rețelele de socializare, e multă
tris tețe și revoltă în inimile artiș �
tilor. Pentru ei, luminile rampei
se sting odată cu al doilea val
COVID�19. 

În Anglia, muzicienii se mobi�
lizează în fața Parlamentului bri�
tanic într�un ansamblu de 400 de
instrumentiști independenți, pen�
tru a atrage atenția asupra si �
tuației dificile prin care trec. Cân �
tă 90 de secunde (20%) din Marte,
prima parte a suitei Planetele de
Gustav Holst, adică 20% din veni�
turile lor de la Guvern. Într�o
lume din ce în ce mai terifiată,
„cultura este muncă“ doar pentru
cei care o fac și pentru cei puțini
cărora le lipsesc arta, concertele
și spectacolele. O viață culturală
activă devine utopie. Dar se poate
și mai rău, în Franța s�au închis
chiar și librăriile. 

l 7 octombrie. Urmăresc via
internet concertul deschiderii sta�
giunii 2020�2021 la Ateneul Ro �
mân, care, în ciuda așteptărilor
melomanilor bucureșteni, e unul
exclusiv online. Pavana de Fauré,
care deschide simfonicul, e mai
tristă ca de obicei, dar urmează
admirabilul Andrei Ioniță în Con�
certul nr. 1 în la minor pentru vio�
loncel și orchestră op. 33 de
Ca mille Saint�Saëns. Mă amuză
tenacitatea cu care presa copiază
sintagma „violoncelist de talie in �
ternațională“ din comunicatul de
presă. La doar 26 de ani, Andrei e
departe de clișeul gol, un inter�
pret minunat și complet, cu o
poftă de cânt animato și un sunet

ireal în tema meditativă a primei
părți allegro non troppo. Scena se
luminează în cadența părții a
doua, pur și simplu memorabilă,
iar impetuozitatea ritmurilor 
de sarabandă din final e una ex�
plozivă. Orchestra Filarmonicii 
„George Enescu“ e cucerită în acom� 
paniament, dar cu tempouri ade�
seori dezlânate de britanicul Ste�
fan Asbury. Nu doar în Saint�Saëns,
cât mai ales în Simfonia nr. 2 în Re
major, op. 36 de Beethoven din
partea a doua, rarefiată sonor de
efectivul subțiat al ansamblului,
din rațiuni de distanțare sanitară.
Filmarea e proastă, camere puține
și cadre repetitiv�mecanice, ma�
nagerii de filarmonici trebuie să
investească rapid în ceva tehnică
audio�video sau să gândească un
parteneriat cu televiziuni seri �
oase: pandemia mai durează, nu�
mărul dezamăgitor de mic al celor
care au văzut concertul pe internet

are sigur legătură și cu asta.
Deprimat de surditatea care

progresează, Beethoven scrie Tes�
tamentul de la Heiligenstadt la
începutul lui octombrie 1802, la
scurt timp după finalizarea celei
de�a doua simfonii. Textul e de
fapt o scrisoare adresată fraților
săi Carl și Johann, pe care îi cres�
cuse practic după ce tatăl lor cade
în patima alcoolismului, cu sco�
pul de a fi citită după moartea sa.
Recitesc mărturia traumei în Be�
ethoven: Letters, Journals and
Conversations, Thames & Hudson
Ltd, 1984, poate cea mai completă
ediție a corespondenței și nota �
țiilor intime beethoveniene, îngri�
jite de muzicologul și editorul
ger man Michael Hamburger. Com�
pozitorul crede că are 28 de ani,
nu�și cunoștea pe atunci data
nașterii. Are de fapt 32 și scrie:
„Nenorocirea mea e de două ori
mai mare, pentru că mă face să fiu
interpretat greșit de către semenii
mei; pentru mine nu există nici o
plăcere în aceste întâlniri cu oa�
menii, nu pot participa la discuții,
nici măcar schimb de păreri nu
mai pot face. Sunt nevoit să tră�
iesc aproape singur, ca un con�
damnat și nu pot să intru în con �
tact cu societatea decât atunci
când este absolut necesar“.

l 14 octombrie. La o lună de
la începerea noului an școlar, 789
de unități de învățământ sunt în
Scenariul 3 sau roșu. De trei ori
mai multe față de câte erau pe 14

septembrie, o creștere galopantă
ce indică o dublare a numărului
de școli trecute pe învățământ
100% online. La fel ca în cazul
transmisiilor muzicale, și școala
online e o catastrofă. 

l 21 octombrie. Bach Online,
un concert cu înregistrări realizate
în regim live, în iunie�iulie 2020, pe
scena Ateneului Român, e o rază
de fericire sonoră în aces te zile
confuze. Realizat de Simo na Oarfă
și Răzvan Georgescu și prezentat
de Dan Dediu, proiectul e susținut
de membri ai corului filarmonicii
bucureștene pregătit de Iosif Ion
Prunner, cu câțiva instrumentiști
invitați. „A unge la inimă“ e o ex�
presie care nu poate descrie încân�
tarea unui ceas întremător de
muzică bachiană: „consolare, spe �
ranță și pace sufletească într�o pe�
rioadă incertă și temătoare“, în
cuvintele bas�baritonului și dirijo�
rului Răzvan Georgescu, un impe�
cabil muzician și un mare îndră �
gostit de Bach, căruia îi mulțumesc
pentru această bucurie cu chiar
Jesus bleibet meine Freude din
Cantata BWV 147 la final. Regret că
acest concert nu mai poate fi vizio�
nat pe pagina Filarmonicii, nu știu
din ce motive. 

l 27 octombrie. Gabriel Be �
beșelea, dirijorul principal al Fi�
larmonicii de Stat „Transilvania“,
postează pe pagina sa de Face�
book o scrisoare deschisă în care
își exprimă nemulțumirea pentru
numirea unui manager interimar
la conducerea Filarmonicii de Stat
„Transilvania“ în persoana lui Că�
tălin Nistor, absolvent al Acade�
miei de Muzică „Gheorghe Dima“
și membru al Corului Filarmoni�
cii. Un mesaj de „luptă împotriva
imposturii și a lipsei oricărei bu�
sole morale“, spune muzicianul
stabilit la Viena, care adună rapid
un număr mare de susținători, co�
mentarii și declanșează chiar o
petiție online către Consiliul Ju �
dețean Cluj, în vederea reexami�
nării acestei numiri. Sunt de
acord cu muzicianul, obiceiul in�
stalărilor politice a unor mana�
geri în instituțiile de cultură e o
imensă eroare, dar mă întreb ce
crede omul Gabriel Bebeșelea de �
spre standardul dublei măsuri? În
2016, când tot o numire a unui ma�
nager interimar pulveriza corpul

de balet al Operei Naționale Bu �
curești, în frunte cu fenomenala
Alina Cojocaru, nu era deranjat
de acest obicei al sistemului ro�
mânesc și de consecințele sale? 

În climaxul scandalului, pe 29
octombrie, Radio România Muzi�
cal, o instituție care se ocupă cu
muzica, dar care trebuie totuși să
reflecte jurnalistic evenimentele,
îi ia un interviu dirijorului semna�
tar al scrisorii deschise, fără să
pună măcar patru întrebări simple
celui/ celor care l�au numit pe in�
terimarul de la Filarmonica din
Cluj:de ce, pe ce criterii, pentru cât
timp și când va fi concursul pentru
ocuparea postului. De ce nu?

l 31 octombrie. Începe „So�
noro 15. Pasărea Măiastră online“,
un proiect care poate fi văzut pe
sonoro.ro, cu Brâncuși & Beetho�
ven în prim�planul ediției 2020 și
muzicieni remarcabili în recita�
luri pe care le veți iubi. Răzvan
Popovici, un muzician cu excelent
spirit antreprenorial și de un op�
timism incurabil, crede că în de�
cembrie, când vor avea loc concer� 
tele din partea a doua, totul va fi
bine. „Cu cât sunetul se aude mai
clar, cu atât mai mică este privi�
ghetoarea…“ e mottoul acestei
ediții, din Iosif Brodsky.    

l 2 noiembrie. COVID�19 stin �
ge lumina la Filarmonica din Ber�
lin până pe 30 noiembrie, conform
măsurilor dispuse de auto ritățile
federale germane. Kirill Petrenko
închide ultimul concert înaintea
lockdown�ului cu 4’33 de John Cage,
un sfâșietor tacet. SDC

Fals jurnal muzical. Note din
pandemie II. Octombrie 2020 CĂTĂLIN SAVA

RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂAndrei Ioniţă
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră 
un fragment din romanul 
Femeia de marţipan, de Radu
Ţuculescu, care va apărea în
curând în colecţia „Fiction
Ltd.“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

— Marți, las buchețelul și
fug...! 

E Prința. Îi zâmbesc fără a mă
opri din mestecat. O băbuță fără
vârstă. Coboară zilnic aici să�și
facă nevoile. Una dintre figurile
pitorești ale orașului. O cerșe �
toare originală. Mereu duce cu ea
un buchet mic, cochet, din flori al�
bastre. Intră prin localuri și�l
oferă clienților, cu un zâmbet de�
zarmant, de bunicuță. Oamenii îi
dau bani, dar îi lasă buchetul care
arată atât de intim. E scundă, fra�
gilă, amintește de Édith Piaf. 

Piciorul drept îl are mai scurt,
șchioapătă ușor. Poartă pantofi
negri, lăcuiți, fără toc, iar părul
alb tăiat scurt, îi este întotdeauna
corect aranjat. Ochi albaștri ca și
florile. Ridurile îi sunt artistic
împrăștiate pe chipul luminos.
Cine o vede își amintește de pro�
pria bunică. Buchețelul de flori e
mereu învelit într�o dantelă albă,
fină, sclipitor de curată. Are o po�
veste care circulă de multă vreme
prin localuri. Eu am auzit�o doar
reprodusă de alții. Când era ado�
lescentă, Prința își petrecea va �
canțele în satul bunicilor aflat pe
malul Dunării. Într�o bună zi vede
un tinerel frumușel cum pescu �
iește dintr�o barcă. Un tânăr bru�
net, cu profil dârz care iubea apa.
Și ea iubea apa. El vorbea destul
de prost românește, dar s�au
înțeles minunat. A aflat că era un
prinț alungat de pe malul celălalt.
Avea douăzeci și cinci de ani, iar
ea șaptesprezece. Se îndrăgostiră
rapid și temeinic. Făceau sex în
barcă în ritmul valurilor Dunării,

așa s�o fi născut și celebrul vals! 
I�a promis că o ia de nevastă, au
stabilit și data. Părinții ei nu tre �
buiau să afle decât după ce faptul
era împlinit, cu acte în regulă. Bu�
nica e de acord, îi coase chiar ea
rochia de mireasă în acea lungă
vară fierbinte, iar în ziua cu pri�
cina, Prința o îmbracă și�l aș �
teaptă pe prinț cu un buchețel de
mireasă din flori albastre în mâ �
nă. Și așa a așteptat... până la
adâncă bătrânețe...

Haioasă poveste. În parte o
pot crede, mai puțin chestia cu
prințul sârb alungat de pe un mal
pe celălalt. 

— Gata, sunt ușoară ca o păsă�
rică, zice Prința și tot trupul ei fra�
gil iradiază de bucurie. Poftă bună. 

— Mulțumesc. Tocmai am
terminat sendvișul... 

Bagă mâna prin gaura de la
geam. 

— O ciocolătuță cu rom? 
Sunt uluit și încântat totodată

de gestul ei. Se bârfește că locu �
iește la marginea orașului, într�o
vilă cu camere luxoase și tot tacâ�
mul. Buchețelul din flori albastre
i�a adus venituri uriașe. Are doi
sau trei copii, leneși apocaliptici,
care trăiesc pe spinarea ei. Vorbe
de crâșmă, naiba știe dacă sunt
adevărate. Nici nu mă interesează.
Altceva doresc eu să o întreb pe
Prința, iar acum e ocazia ideală. 

— Chiar trebuia să vă căsă �
toriți, în adolescență, cu un prinț
sârb care v�a lăsat cu buzele um�
flate în ziua nunții? 

Îi înmânez buchețelul de flori
albastre. Îmi zâmbește cald, pri�
vindu�mă fix, intens, cu ochii ei de
culoarea florilor... 

— Tu ce crezi? 
Nu apuc să mai rostesc ceva,

Prința dispare cu flori cu tot. La

vârsta ei e de o vivacitate uluitoare. 
Ziua s�a scurs mai repede de �

cât altele. Acum au terminat și fe�
meile de făcut curățenie, nici un
dezastru puturos, nici o țeavă în�
fundată, nici urme pe gresie, totul
strălucește ca�ntr�un magazin cu
bijuterii.  

E ora opt. Oare Maraia e deja
sus ori a fost doar un moft, o
poantă, un preludiu la întâlnirea
mea cu Ricky. 

Îi văd silueta subțire imediat
ce�mi scot capul la suprafață.
Sunt surprins. Nu�mi cred ochi�
lor. Maraia ține în mână... un bu �
chețel de flori albastre. Pe toți dra� 
cii, e buchețelul Prinței. Ori doar
o asemănare afurisită. Situația
devine idioată. Adică fata asta, cu
mutră de veveriță drogată, vine la
întâlnire cu... un buchet de flori, la
miștocăreală adică. Buchetul Prin �
ței, pe care nimeni nu i l�a cumpă�
rat vreodată!? Îl poartă cu ea sim� 
 bolic, să nu întindă mâna. Poa te e
o simplă coincidență, o fata mor�
gana într�o seară de vară... 

Maraia mă vede, își flutură
mâna cu care ține buchețelul și
iată�ne față în față. Mă sărută pe
obraz ca pe�o veche cunoștință, ca
pe�un văr primar. 

— Buchețelul ăsta... mulțu �
mesc, dar e cam... 

— E pentru mine, Marti, doar
nu crezi că l�am cumpărat pentru
tine! 

Râde, iar eu rânjesc ca un
mânz pișcat de�o muscă afurisită! 

— Seamănă al naibii cu... 
— E de la Prința, bineînțeles.

Vâră�l, te rog, în rucsac. Cu grijă, e
și o sticlă acolo pentru noi... 

Se întoarce, îi descopăr ruc�
sacul de culoare verde. Din inte�
riorul său iese o fâșie de ceață,
la tă cât un fular, vie, însuflețită.
Ne dă ocol de câteva ori cu repe�
ziciune, cu intenția să ne înfă �
șoare ca pe două mumii, apoi se
topește în aerul cald al serii. 

— Mergem în parcul de pe
malul apei. Până ajungem se întu�
necă și ne transformăm în umbre.
Tare mult îmi place să devin um �
bră, să intru în anonimat... 

— Eu iubesc apa ca pe o fiin�
ță vie. 

— Și eu! Prin ricoșeu ar în�
semna că... mă poți iubi și pe mi �
ne. Mi�ai adus cartea? 

— Da. O am în geantă. 
Maraia chicotește și își freacă

de câteva ori sânii de cotul meu
drept, ca din întâmplare. SDC

Radu Țuculescu –
Femeia de marțipan

CARTEA
Martin Breda a absolvit liceul. E hotărât să
devină detectiv criminalist. Înainte de a urma
studiile superioare, lucrează în diverse locuri ca
muncitor necalificat, dornic să cunoască diferite
medii și tipologii umane. O întâlnește pe Maraia,
o tânără învăluită într-un abur enigmatic,
pasionată de chimie și de alchimie. Iubirea lor se
va împlini într-o călătorie presărată cu

întâmplări și întâlniri uimitoare prin mari orașe
europene: Viena, Praga, Amsterdam, apoi cu va-
porul pe Rin, de-a lungul malurilor cu crame,
castele și legende, până la Basel. La universi-
tatea de aici, Maraia studiază structura lacrimi -
lor și tratatele lui Paracelsus. Martin Breda
pornește în căutarea unui straniu criminal în se-
rie, pe care detectivii elveţieni n-au reușit să-l
descopere. Va izbuti el oare? Un roman incitant,
cu suspans, umor și mister, aventuri și scene
erotice de fină senzualitate. SDC

AUTORUL
RADU ŢUCULESCU (n. 1 ianuarie 1949, Tîrgu Mureș, crescut la
Reghin) este romancier, dramaturg și traducător din limba
germană. A absolvit Conservatorul „Gheorghe Dima“ din Cluj,
secţia vioară. A publicat romane – Ora păianjenului (1984),
Degetele lui Marsias (1985), Umbra penei de gâscă (1991), Poves -
tirile mameibătrîne (2006), Stalin, cu sapa-nainte! (2009), Femeile
insomniacului (2012), Mierla neagră (2015), Măcelăria Kennedy
(2017) – și volume de teatru – Ce dracu’ se-ntâmplă cu trenul ăsta?
(2004), Bravul nostru Micșa! (2010). A primit premii naţionale și
internaţionale pentru proză, teatru, traduceri și film de televi -
ziune. Cărţile sale au fost traduse în Germania, Italia, Franţa, 
Ungaria, Austria, Cehia, Israel, Serbia, Ucraina, iar piesele de
teatru i-au fost jucate în cehă, maghiară, engleză, ebraică, 
italiană, franceză. SDC
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Editura Polirom anunţă apariţia
în librării a primei traduceri
academice, neconfesionale a
Psalmilor din limba ebraică în
limba română: Biblia Hebraica.
Cartea Psalmilor. Psalmii 1-50,
ediţie bilingvă, coordonator
Madeea Axinciuc, lectura în
limba ebraică Prim-Rabin
Rafael Shaffer.

Traducere, transliterare și
note de Madeea Axinciuc, Ioana
Bujor, Rodica Gurămultă, Ga�
briela Myers, Alina Tăriceanu, Be�
niamin Chircan, Sabina Avram,
Ioana Zamfir, Gabriel Victor Bâ�
clea, Andrada Chioveanu

Volumul conține traducerea
din ebraică a primei părţi din

Cartea Psalmilor, după textul ma�
soretic din Biblia Hebraica Stutt �
gartensia (Stuttgart, 1977), care
preia, în cea mai îngrijită variantă
completă de pînă acum, manus�
crisul Codex Leningradensis. Este
prima traducere academică, ne�
confesională a Psalmilor din
limba ebraică în limba română,
realizată de o echipă formată din
doctoranzi și cadre universitare
care au absolvit Programul de
Studii Iudaice și/sau Programul
de Studii Religioase – Texte și
Tradiţii din cadrul Facultăţii de
Limbi și Literaturi Străine a Uni�
versităţii din București. Textul
este completat de un material 
au dio, cu cinci psalmi în limba
ebraică în lectura dlui Rafael Shaf�
fer, Prim�Rabin al României. SDC

Academia Română anunţă că profesorul
Andrei Pippidi este laureatul din acest 
an al prestigiosului Premiu Danubius
oferit de Ministerul Educaţiei, Știinţei și
Cercetării din Austria. Ceremonia de de-
cernare a premiului va avea loc pe 
6 noiembrie 2020, la ora 13.00, într-un
eveniment online. Laudatio va fi rostită
de prof. Oliver J. Schmitt, vicepreședinte
al Academiei Austriece de Știinţe.

Premiul Danubius a fost inițiat în anul 2011
de către Institut für den Donauraum und
Mitteleuropa și de către Ministerul Educa �
ției, Științei și Cercetării din Austria și este
decernat personalităților care prin activita�
tea lor științifică sau culturală au adus o
contri buție deosebită la cunoașterea și la
dezvoltarea Regiunii Dunării.

Premiul Danubius din acest an este con�
ferit profesorului Andrei Pippidi, membru
corespondent al Academiei Române, pentru
valoroasa operă științifică, precum și pentru
implicarea sa în conservarea patrimoniului
cultural material al României, fiind recu�
noscut ca „un savant român strălucit, cu ca�
rismă paneuropeană“.

ANDREI PIPPIDI este doctor al Univer �
sității Oxford. A predat la Universitatea din
București numai după anul 1990, nefiind
membru PCR, și a fost membru fondator al
GDS și SAR, membru în comisiile pre �
zidențiale Wiesel și de analiză a dictaturii
comuniste, președinte al Comisiei Monu�
mentelor Istorice. 

Principala sa carte în limba română
este Tra diția politică bizantină în țările ro�
mâne în secolele XVI�XVIII, dar și culegerile
de articole din „Dilema Veche“, Case și oa�
meni din București (2011�2012), Vol. 1�2,
București. 

În străinătate a publicat la prestigioa�
sele edituri Honoré Champion: Byzantins,
Ottomans, Roumains. Le Sud�Est européen
entre l’héritage impérial et les influences oc�
cidentales (2006) și Hurst/ Oxford: Visions
of the Ottoman World in Renaissance Eu�
rope (2012). Cărțile sale au fost recenzate în
cele mai prestigioase reviste internaționale
de istorie și în „Times Literary Supplement“. 

A editat mai multe cărți ale bunicului
său, Nicolae Iorga, unul dintre cele mai im�
portante fiind Generalități cu privire la stu�
diile istorice (Polirom, 1999). Este și editorul
„Revue des Études Sud�Est Européennes“
(RESEE), fondată în 1963, sub egida Institu� 
tului de Studii Sud�Est Europene al Acade�
miei Române. 

La Editura Polirom a mai publicat volu�
mul Despre statui și morminte. Pentru o 
teorie a istoriei simbolice, co lecția „His�
toria“, 2000. SDC

Biblia Hebraica. Cartea Psalmilor. Psalmii 1-50,
prima traducere academică, neconfesională 
a Psalmilor din limba ebraică în limba română

Andrei Pippidi, laureat al 
Premiului Danubius, ediția 2020



În vreme ce Hollywoodul (și nu
numai) se luptă cu toate amână�
rile de producții cauzate de viru�
sul chinezesc, serialele de ani �
mație se dovedesc a fi o sursă de
venit neafectată de pandemie. Mo�
tivele sunt destul de evidente:

munca de animație poate fi reali�
zată în izolare, de acasă, ceea ce
face ca studiourile specializate să
fie în situația de a evita toate pro�
blemele de siguranță cu care se
confruntă filmele cu actori. Nu
numai că filmele și serialele de
animație sunt cam singurele pro �
ducții care mai sunt lansate în

această perioadă, ba chiar stu�
diourile de animație ajung chiar
să facă angajări considerabile
pentru a face față cererii.

Animația era deja un business
atractiv chiar înainte de pandemie,
scrie revista „Bloomberg“. Acum
însă, producătorii își iau măsurile
necesare pentru a se pregăti să su�
plinească, pe termen lung, amână�
rile producțiilor cu actori. În ulti�
mele două luni, toate studiourile
de animație au înregistrat o creș �
tere de 25% a cererii de noi pro �
ducții animate. „Primim o mulțime
de comenzi“, spune Marci Proietto,
vicepreședinte executiv al diviziei
de animație a studioului 20th Cen�
tury Fox Television.

Pandemia a destabilizat felul în
care sunt realizate producțiile
pentru televiziune. Șeful executiv
de la ViacomCBS Inc., Bob Bakish,
spune că un sitcom, care se tur�
nează într�un platou de filmare, e
mai ușor de realizat decât un 

serial dramatic, care trebuie fil�
mat în locații reale. Food Network
nu are probleme, fiindcă bucăta�
rii�vedete filmează în propriile
bucătării. Iar șeful executiv de la
Netflix, Ted Sarandos, a anunțat
că toate producțiile dramatice tre�
buie să amâne, pe moment, orice
filmare care implică mari scene
de mulțime, călătorii în străină�
tate și scene de acțiune.

Producțiile animate nu au însă
astfel de bătăi de cap. De aceea ele
abundă în noile grile de toamnă, cu
sezoane noi: Familia Simpson, Fa�
mily Guy, Bob’s Burgers (Fox), Cu�
rious George și Where’s Waldo?
(NBC), ca și toate celelalte producții
de la alte studiouri. Un alt motiv
pentru cererea crescută de animații
este și faptul că, în ultimii luni, copii
au stat mai mult pe acasă.

Adevărul este că, încă de di�
nainte de Familia Simpson, ani �
mația a dus�o foarte bine la televi�
zor. Actuala explozie este însă pusă
și mai bine în valoare de absența
producțiilor tv obișnuite, iar suc�
cesul se vede în numerele de
audiență, acolo unde acestea sunt
publice. Serviciile de streaming nu
vor să arate exact ce audiență au.
Dar chiar și așa, cantitatea și, de �
seori, longevitatea seriilor animate
pe care le difuzează dovedesc in�
direct succesul acestora.

Una dintre problemele cu care
se confruntă însă animatorii este
înregistrarea de calitate a sune�
tului, fiindcă actorii, consemnați
acasă, nu se mai pot aduna în stu�
diouri profesioniste. Din acest
motiv, cei de la 20th Century Fox
TV au trimis microfoane profesio�
nale actorilor acasă și i�au instruit
cum pot înregistra. „Unii înregis�
trează vocile sub pătură, alții se
refugiază în baie. Rezolvăm toate
problemele din mers“, spune
Marci Proietto. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Animația câștigă 
în pandemie

Unul dintre veteranii rockului,
Ken Hensley, a încetat din viață la
vârsta de 75 de ani, plâns de toți
muzicienii de gen și de foștii săi
colegi din trupa Uriah Heep, ală�
turi de care a înregistrat de�a lun�
gul anilor celor mai mari succese
ale formației britanice.

De fapt, Hensley a fost unul din�
tre elementele cele mai importante
ale acestui succes. Uriah Heep s�a
bucurat de cea mai mare popula�
ritate în anii ’70, când oferea 

publicului un amestec foarte gus�
tat de heavy metal și rock progre�
siv. Hensley, care cânta la chitară
și mai ales la clape (a fost unul
dintre muzicienii care au impus
acest instrument ca parte impor�
tantă în arhitectura unei for �
mații), a compus, singur sau în co�
laborare, piesele cele mai de
succes ale trupei, cum ar fi hiturile
Easy Livin’ sau Lady in Black. Ală�
turi de Uriah Heep, Hensley a pe�
trecut aproape zece ani, înregistrând

13 albume, inclusiv albumul lor
cel mai de succes, Return to Fan�
tasy (1975).

Recent, Hensley a vorbit despre
acea perioadă când Uriah Heep
umplea arene uriașe și vindea mi�
lioane de albume: „Ca să fiu sincer,
a fost ca un vis nebunesc. Este ches �
tia la care visezi atunci când ești
un puști, când vrei să îți vezi nu�
mele pe afișe uriașe, când vrei să
te vezi în topuri. Iar apoi, când cele
mai nebunești visuri se împlinesc,
descoperi că poți reacționa în două
feluri, fie exagerezi și îți spui că
meriți tot ce ți se întâmplă, fie stai,
te minunezi și te întrebi ce va ur �
ma. Cred că noi, formația, am fost
oarecum copleșiți de succes“. SDC

Ken Hensley, omul 
cu Lady in Black



Lynott și Scott Gorham arătau
bolnavi pe scenă.“ Declinul Thin
Lizzy a continuat până la destră�
marea trupei, în 1983. Iar mem�
brii for mației au reușit să contro�
leze consumul de droguri, mai
puțin vocalistul Phil Lynott care,
după un ultim hit (Out in the
Fields, alături de Gary Moore în
1985), murea la 36 de ani, în 1986,
în urma unei septicemii. 

SERIALE MAI SCURTE

Din cauza pandemiei, care a arun�
cat în aer toate programele de fil�
mări, cele mai populare seriale

americane sunt nevoite să scurteze
noile serii care vor fi lansate în pe�
rioada următoare. Seriale precum
NCIS, NCIS:New Orleans, Bull sau
Blue Bloods vor reveni pe micile
ecrane cu mai puține episoade
după ce filmările sunt tot mai
grele din cauza protocoalelor sa�
nitare care trebuie respectate la
filmări. Noile serii ale acestor se�
riale vor avea în general numai 16
episoade și doar NCIS: Los Ange�
les a reușit să realizeze un sezon
ceva mai lung, de 18 episoade. 

CE ADUCE JAPONEZII 
LA FILM

În ciuda pandemiei, un film se bu�
cură de un succes uriaș în cine�
matografele japoneze: animația
Demon Slayer The Movie:Mugen
Train, bazat pe o serie manga
foarte populară, care a avut înca�
sări de 96 de milioane de dolari
în numai 10 zile. 

Este un record japonez și în�
trece filmul Spirited Away al lui
Myazaki, care a reușit aceeași
performanță în 25 de zile. Demon
Slayer a fost deja adaptat într�un
serial de animație de mare succes,
difuzat deja de Netflix. În prezent,
în Japonia, cinematografele sunt
deschise, dar obligate să func �
ționeze la 50% din capacitate dacă
este permis consumul de sucuri
și mâncare. SDC
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PE SCURT

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

CONCLUZII GREȘITE

Regizorul Christopher Nolan se
teme că mogulii marilor studiouri
vor trage concluzii greșite din
(semi)eșecul ultimului său film,
Tenet. Lansat în plină pandemie,
Tenet a reușit să câștige din înca�
sări doar 350 de milioane de do�
lari, de la lansarea din august și
până azi, o sumă sub așteptări și,
mai ales, sub standardele impuse
de încasările într�o perioadă nor�
mală. „Mă tem că vor judeca filmul
doar după așteptările pentru pe�
rioada pre�COVID“, spune Nolan.
„Mă tem că directorii studiourilor
vor folosi încasările lui Tenet ca
scuză să nu mai lanseze marile
filme la cinema, în loc să își adap�
teze afacerile la noile condiții. Pe
termen scurt, toți trebuie să ne
readaptăm la această nouă reali�
tate.“ Din cauza pandemiei, Hol�
lywoodul a amânat cu cel puțin
un an lansarea filmelor de mare
spectacol, ceea ce a contribuit la
închiderea a mii de săli de cinema.

CEA MAI MARE GREȘEALĂ 
A CELOR DE LA THIN LIZZY

În opinia chitaristului Scott Gor�
ham, cea mai mare greșeală a ce�
lebrei formații irlandeze de rock a
fost consumul de heroină. Membrii
trupei consumaseră întotdeauna

droguri, de�a lungul drumului lor
spre fruntea clasamen telor, în anii
’70, dar, spune chitaristul Brian
Robertson, „eram discreți, iar ma�
nagerii știau“. 

Însă consumul de droguri a
scăpat de sub control mai ales
când, în culmea succesului euro�
pean și britanic, Thin Lizzy încerca
să își consolideze prezența în Sta�
tele Unite. Turneul american din
1979 a fost compromis de plecarea

precipitată din trupă a lui Gary
Moore. În aceeași perioadă, mem�
brii trupei au început să consume
excesiv heroină. Brian Robertson
afirmă că plecarea lui Moore a fost
provocată de dezgustul acestuia
față de dependența de droguri a
colegilor. „Formația avea reputația
de a fi impecabilă live“, își amin �
tește bateristul Brian Downey. 
„A fost trist să văd asta schim�
bându�se în fața ochilor mei. Phill

CARTEA, PE ÎNTUNERIC

Wuguan Books, o librărie situată într�un antrepozit
din Taiwan, propune cititorilor o experiență aparte:
doritorii trebuie să circule prin librărie cu mare grijă
pe un covor gros care absoarbe sunetele, în întuneric,
fără a avea voie să folosească lanterne sau lumina
telefoanelor. Doar cărțile în sine sunt puse în valoare

de lumini discrete, pentru a atrage atenția asupra
lor. Fondată de un designer, Chu Chih�kang, librăria
are sloganul „About soul reading“, iar conducerea
spune că oferă astfel cititorilor să „comunice cu pro�
priul suflet“. „Este un lăcaș al păcii interioare, din
care lumea exterioară este exclusă și doar cărțile 
pe care le caută sufletul sunt libere“, explică Chu
Chih�kang. SDC
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Am promis în numărul trecut că
rubrica viitoare va fi mai zglobie.
Destinul a vrut ca de�abia acum
(în Ardeal și pisicile miaună
greu) să�l descopăr pe Winnie�
the�Pooh (tatăl lui, scriitorul bri�
tanic A.A. Milne, l�a scris cu
cratimă, dar animațiile Disney
au renunțat la ea). Sunt eu sufi�
cient de coaptă pentru ursulețul
cu maiou roșu, ridicat peste bur�
tică? Viața ar fi un palindrom
dacă ar începe și s�ar termina cu
Winnie, dar nu e, pentru că nu 
l�am citit pe Dostoievski și tot 
nu i�a venit vremea.

Nu trebuie să fii nici paseist și nici
copil să constați că The Many Ad�
ventures of Winnie the Pooh (1977,
de John Launsbery și Wolfgang
Reitherman) e unul dintre cele
mai reușite filme de animație fă�
cute vreodată. Candoarea și umo�
rul sunt pe frecvența textului
ori  ginal, chiar și atunci când inte�
grează replici sau situații noi, iar
inventivitatea vizuală e cu mult
peste animația digitală sau alte
invenții tehnice ulterioare care au
stors filmele de ingenuitate. 

Părerea mea e că succesul căr �
ților și al acestui film cu Winnie
(care a fost urmat de o armată de
continuări și spin�off�uri) stă în fap�
tul că nu�l iau pe spectatorul copil
ca pe ceva pueril și nedezvoltat, ci îi
respectă inteligența, recunoscând
în copilărie o vârstă mai bogată ca
celelalte, poate singura apropiată de
adevărată noastră esență. 

Cred că toată lumea îl știe

deja pe Winnie the Pooh, dar dacă
mai e cineva care s�a trezit târziu,
iată ce ar trebui să știe. Winnie (pe
care îl cheamă și Edward) este „a
bear of very little brain“, a cărui
bucurie în viață e să mănânce și
care intră în tot felul de com �
plicații din care�l salvează de fie�
care dată Christopher Robin, un
băiețel inventiv și bun, precum și
alți prieteni animalieri. „Think,
think, think“, își spune Winnie lo�
vindu�se cu lăbuța peste cap
atunci când trebuie să găsească o
soluție. Are locul lui de gândit, un
„Thotful Spot“ (multe cuvinte
sunt scrise greșit, așa cum le scriu
copiii: HUИИY, CABEGE, PUN�
KINS). De pildă, când vrea să
ajungă la scorbura cu miere, lui
Winnie îi vine ideea, după ce se
gândește adânc, să se tăvălească
în noroi și să se agațe de un balon
ca să fie luat de albine drept un
„little black rain cloud“. 

În epoca filmelor cu supere�
roi, care îi fac pe copii să interio�
rizeze spiritul de competiție al
epocii și să se simtă în avans nu
niște Batmani, ci mai degrabă
niște loseri, Winnie și prietenii lui

își dau voie să facă și să spună
prostioare. Nu sunt perfecți și își
asumă asta. De fapt, sunt mult
mai înțelepți decât par. Sunt au�
tentici și se acceptă așa cum sunt.

Animația din filmul din 1977
(pe celelalte nu le�am văzut încă
și parcă nu le�aș vedea) îi susține
fantezia lui Winnie. Când plouă
mult, literele încep să curgă pe
pagină, când Winnie și Piglet se
întorc din drum ca să�l salveze pe
Tigger din pădure, se întorc de la
pagina 123 la pagina 122, iar când
Tigger se cațără în pom, aproape
iese din pagină. „Narrate me down
from here!“, îi strigă el naratoru�
lui, pentru că Tigger se teme de
înălțime. Christopher Robin in�
tervine din nou: întoarce cartea
pe orizontală, iar Tigger se dă jos
din copac, călcând peste litere. 

Nu cred că există modalitate
mai bună de a le arăta copiilor cât de
bogat poate fi un text scris și cât de
ușor poți interacționa cu persona�
jele care sunt într�un fel la fel de vii
ca noi – vezi și Poveste fără sfârșit,

cartea lui Michael Ende, precum și
filmul The  NeverEnding Story (1984,
Wolfgang Petersen), care lucrau și
ele pe relația personaj�cititor. Cum
să se cufunde maturul mai târziu în
Borges dacă nu înțelege de la vârste
mici că o carte e o lume?

Cărțile cu Winnie�the�Pooh
trebuie citite (de copii, de maturi)
în original. Umorul lor de limbaj
se pierde prin traducere. Știu că
am o problemă. La Jurnalul lui
Rilke am renunțat din cauza epi�
tetului „amurgind“ și a altor fun �
dițe care mi�au dat senzația că
Rilke e îngropat adânc sub tradu�
cere. În schimb, am recitit de cu�
rând cu la fel de multă plăcere ca
prima dată o altă carte minunată
pentru copii (deși nu e doar pen�
tru ei), Miraculoasa călătorie a lui
Edward Tulane, de Kate DiCa�
millo, atât de bine tradusă de La�
vinia Braniște încât pare că a fost
scrisă direct în română. Nu mă
pricep, dar din postura cititorului
pot spune că e foarte greu să scrii
pentru copii și mă gândesc că nu

trebuie „să te cobori la mintea lor“,
ci să rămâi așa cum erai odată.
Copil, nu copilăros ori infantil. În
literatura „serioasă“ mai poți tri �
șa, dar pe copii nu�i fraie rești. Poți
să absolvi zeci de ateliere de
scriere creativă, dacă nu mai ai
miez de copil în tine, nu vei da
decât cópii. Probabil același lucru
se întâmplă și cu filmele.

Dacă aș avea putere, eu aș
proiecta The Many Adventures of
Winnie the Pooh nu doar în gră �
dinițe, dar și pentru corpo ratiști
și pensionari. Suntem mai multe
generații de oameni formatați și
triști, care�și prăpădesc neuronii
uitându�se la seriale și care cresc
copii triști, dar tehnici. Cu „puți �
nul“ lor creier, Winnie și prietenii
lui trăiesc în prezent și se bucură
de fiecare clipă, chiar și atunci
când suferă. „How lucky I am to
have something that makes saying
good�bye so hard!“, spune A.A.
Milne prin gura lui Winnie. Câți
scriitori serioși nu reușesc să spu �
nă asta în zeci de pagini? SDC

IULIA BLAGA
FILM

Se apropie cu pași repezi luna de�
cembrie și nu aș vrea să fiți prinși
pe picior greșit. Este luna când
dintr�o dată ne trezim mult mai
darnici și vrem să ne implicăm în
tot felul de activități umanitare.

Deși nu este dată nici o lege care să
interzică generozitatea în celelalte
unsprezece luni ale anului, cutuma
a impus ca doamna Undrea să fie

singura care fluieră mobilizarea. 
Mai toate balurile caritabile,

acțiunile de strângere de fonduri
sau măcar de conștientizare (atunci
când nu știi să strângi fonduri) sau
descinderile la domiciliile unor fa�
milii nevoiașe trebuie înghesuite în
cele două săptămâni dinaintea Cră�
ciunului. Atunci apare și se mani�
festă oligopsonul. 

În termeni economici, asta în�
seamnă că pe piață joacă un număr
mare de ofertanți și un număr
redus de cumpărători. Transpus la
acțiunile noastre, avem brusc o ofertă
de bunătate care depășește cu mult
cererea, dar asta și fiindcă nu știm

să o identificăm cum trebuie.
Bun, ai fost pocnit de senti�

mentul dărniciei decembriste. Ai
adunat niște haine, ai cumpărat
portocale, niște alimente de bază și
câteva jucării, pe care le�ai așezat pe
masă, cu grijă să eviți să fie în con�
tre�jour. Altfel, fotografia pe care o
scapi din greșeală pe rețeaua de so�
cializare nu va fi mare generatoare
de aprecieri. În descrierea acestei
fotografii lansezi și studiul de piață:
haideți să fim mai bla bla, un pa�
ragraf înduioșător, apoi lansezi 
întrebi cine poate recomanda o fa �
milie sărmană care să merite acest
gest. Meritatul ăsta îți gâtuie op �
țiunile, ți le obturează precum un
aterom pe aortă. Fiindcă de porto�
calele tale nu este demn orice nă�
păstuit al sorții.

Familia pe care o cauți trebuie
să fie sub limita subzistenței, dar să
dea dovadă de niște calități umane
de excepție. În primul rând, copiii
să fie minimum trei, dintre care
unul să umble desculț. Să fie săraci,
dar dedicați trup și suflet învăță �
turii, cu note de la opt în sus, fapt
probat prin prezentarea, încă din
pragul ușii, a carnetelor de note.
Mama lor trebuie să fie virtuoasă,
eventual să prezinte o declarație
semnată de toți vecinii prin care să
dovedească lipsa oricărei metehne.
Să fie un monument de curățenie și
ghinion. Tatăl să fie de o bunătate
din aia de blând pastor. Și să nu
bea. Deloc să nu bea. Să își dorească
foarte mult să muncească, dar so�
cietatea capitalistă nemiloasă să
nu�i ofere această șansă. 

O să constați cu uimire că nu
găsești candidați la portocale, fiindcă
ceea ce cauți tu este de fapt o familie
de săraci profesioniști, pentru care se
bat unii mult mai bogați decât tine.
Mai bine pune în colet și un litru de
vodcă și oprește�te în dreptul primei
case fără antenă satelit. SDC
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