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Recomandări Polirom de lectură
pentru vacanța de iarnă pentru

cei mari și cei mici

Felix Aftene, 
Lucian Dan Teodorovici,

Mustaţa lui Dalí și 
alte culori. Pictoroman

Prefață de Bogdan Crețu
Proiect inedit în cultura ro�

mânească, pictoromanul dă naș �
tere unei lumi ficționale fabuloa� 
se, cele 16 picturi realizate de
Felix Aftene generând 16 capitole
ale unui roman scris de Lucian
Dan Teodorovici. 

Pictura și literatura se poten �
țează astfel reciproc în interiorul
cărții, își împrumută una alteia
idei, culori, personaje, iar temele
mari se construiesc, pendulând
între comic și fantastic, în jurul
protagonistului. În lumea aces�
tuia, un pictor pentru care nimic
nu�i imposibil, normalitatea func �
ționează doar alături de canari vor�
bitori din Insulele Canare, furnici
creatoare de artă, corbi atei, flu�
turi slab văzători, spiriduși cărora
le plac zborurile cu baloane de
săpun, sticleți matematicieni și
atâtea alte creaturi spectaculoase,
ce pot fi văzute doar de cei care au
ochi să le vadă.

Andreea Răsuceanu, 
Vântul, duhul, suflarea

„Tragedia unui frontierist, dispă�
rut în apele Dunării, în încercarea
disperată de a emigra în anii co�
munismului, a familiei lui, trau�
matizată de incertitudine și ab� 
sență, suferința copiilor lipsiți de
dragostea parentală, transmisă de
la o generație la alta, com petiția
dintre frați pentru afecțiunea
mamei sunt doar câteva din te�
mele celui de al doilea roman al
Andreei Răsuceanu, Vântul, du hul,
suflarea. Ficțiunea și documentul
se întâlnesc într�o istorie fabuloasă
care coboară două secole, până în
vremea boierilor antiunioniști,
trece, cu pagini răscolitoare, prin
foametea de după război și prin
anii stalinismului, ajungând în
stricta actualitate. Romanul anului
2020, după părerea mea, Vântul,
duhul, suflarea o plasează pe An�
dreea Răsuceanu alături de cele
mai puternice voci ale prozei ac�
tuale.“ (Gabriela Adameșteanu)

Bogdan Răileanu, 
Să nu lași moartea 

să te găsească

Aceasta este povestea lui Arhip,
ciobanul care e posibil să fi adus
la viață balada Miorița. El por �
nește în transhumanță alături de
alți trei ciobani din Munții Vran�
cei spre câmpie. Pe drum, cel mai
tânăr dintre ei este ucis în con �
diții neclare. 

Datoria lui Arhip este acum
să�l ducă pe tânărul mort înapoi
în satul de munte, iar această
călătorie se transformă într�o
confruntare cu moartea care îl
face pe cioban să�și împlinească
destinul – să dea lumii o baladă
și un mit fondator. Ca orice autor,
Arhip e tentat să pună în poveste
experiența lui personală cu
moartea. Personajele vorbesc în
numele lui. Asasinarea tânărului
ciobănaș este doar un pretext
pentru a scoate din adâncul lui
Arhip un eu tulburat de prezența
morții.

Olga Tokarczuk, 
Povestiri bizare

Un medic scoțian din secolul al
XVII�lea, ajuns în slujba regelui
Poloniei, descoperă o rasă ciudată
de copii vegetali. O familie for �
mată din patru femei identice
primește vizita unui cuplu de
bărbați similari. Un bătrân văduv,
însingurat și tipicar, observă într�o
dimineață că lumea din jur s�a
transformat aleatoriu (sau, dacă
nu, că și�a pierdut el mințile). O
lume degradată, dintr�un viitor
nedefinit, își păstrează stabilita �
tea grație sacrificiului unui per �
sonaj misterios, aparent nemu �
ritor, ce suferă pentru oameni de
peste trei sute de ani. 

În zece texte dense, pline de
dinamism și surprinzătoare de la
premise până la final, imaginația
neîngrădită ce caracterizează Po �
vestirile bizare ale Olgăi Tokarczuk
cucerește nu doar prin subiecte
ori prin atmosfera creată, ci și prin

forța empatică ce le străbate. Pen �
dulând între fantastic, SF, straniu și
insolit, aceste povestiri reprezintă
tot atâtea mostre de virtuozitate și
inventivitate artistică ale acestei
remarcabile prozatoare.

Françoise Sagan, Cele 
patru colţuri ale inimii

l Traducere din limba fran�
ceză și note de Mădălina Ghiu
Descoperit în manuscris de fiul ro�
mancierei, acest roman pu ne în
scenă un subiect predilect al operei
lui Françoise Sagan – un păien �
jeniș de tensiuni amoroase în sânul
unei familii burgheze. Ludovic
Cresson, fiul unui industriaș bogat,
se reface după accidentul de ma �
șină provocat de soția sa, Marie�
Laure, „sofisticată, incultă“, o fe� 
meie care acum îl tratează ca pe un
handicapat, îndepărtându�l de ea.
Când mama acesteia sosește la
reședința lor de pe domeniul La
Cressonnade, tânărul se îndră gos �
tește nebunește de ea. Inteligența,

Cum au început Sărbătorile de iarnă și toți ne gândim la cei dragi, la a petrece timp mai mult împreună cu fa-
milia, cu prietenii și ne gândim mai puțin la plecări la acest final de an, „Suplimentul de cultură“ vă propune o
serie de titluri noi apărute la Editura Polirom, pentru perioada de relaxare ce urmează. Cărțile recomandate mai

jos se potrivesc foarte bine și drept cadouri, și pentru consumul cultural propriu. Lectură plăcută! 



3
ANUL XVII NR. 714
12 – 18 DECEMBRIE  2020 actualitate

www.suplimentuldecultura.ro

umorul, eleganța cu care autoarea
trece peste drame, toate acestea la
un loc construiesc o experiență
tipic saganescă din care nu lipsește
nimic în acest roman bulversant.

Nadia Terranova, 
Adio, fantasme

l Roman nominalizat la 
Premiul Strega 2019

l Traducere din limba 
italiană de Cerasela Barbone
O carte nostalgică și melancolică,
de o sensibilitate rară, Adio, fan�
tasme este povestea unei întoar�
ceri și a unei eliberări de traumele
trecutului. Revenită în orașul ei
natal, Messina, pentru a�și ajuta
mama la renovarea locuinței, Ida
Laquidara retrăiește în memorie
toate despărțirile dinaintea plecă�
rii ei definitive la Roma – tatăl dis�
părut misterios în urmă cu do� 
uă zeci și trei de ani, dar niciodată
uitat, înflăcărata prietenie adoles�
centină cu Sara, destrămată pe
nesimțite, conflictele cu mama ei.
Toate poverile sufletești ale Idei o
copleșesc cu o forță reînnoită și o
împing să înfrunte în sfârșit reali�
tatea. În calea Idei apare și tânărul
Nikos, un meșter de origine greacă
ce lucrează la renovarea aparta�
mentului familiei și care ascunde
el însuși trauma unei iubiri pier�
dute. Iar acum, când casa copilă�
riei și adolescenței o asaltează cu
fantomele ei, Ida trebuie să gă�
sească o modalitate de a�și trăi
viața mai departe, rupând vraja ce
o ține legată de peste două decenii.

Michel Bussi, 
Legături de sânge

lTraducere din limba franceză
și note de Alexandra Cozmolici
Vechi fief al lui Mazarin și colonie
penitenciară secole la rând, insula

Mornesey ascunde o istorie tu�
multuoasă și un mister care fasci�
nează localnicii și turiștii deopo �
trivă: legendara Nebunie Mazarin,
comoara fabuloasă ce ar fi fost în�
gropată aici cu sute de ani în ur �
mă. În vara când împlinește șais� 
prezece ani, Colin, un băiat orfan,
alege nu întâmplător o tabără din
Mornesey: pe situl de la abație și�a
petrecut primii ani din viață și tot
în apele insulei s�ar fi sinucis tatăl
lui, arheolog implicat într�o afa�
cere necurată cu imobiliare. Toa �
tă viața i s�a spus că tatăl lui a mu� 
rit, dar semne stranii și o profeție
enigmatică a mamei lui îl încre �
dințează că acesta se ascunde un�
deva și că într�o zi o să�l regăseas �
că. Să fie o coincidență că tocmai
în timpul vacanței lui evadează
doi deținuți din penitenciarul
Mornesey? Și ce e cu necunoscu�
tul acela, pe care l�a văzut în amin�
tire de atâtea ori? Încercând să
afle răspunsul la întrebări care 
l�au bântuit toată copilăria, Colin
pornește într�o cursă contracro�
nometru plină de pericole, la ca�
pătul căreia vor ieși la iveală
secrete dureroase și adevăruri
tul burătoare. 

H.P. Lovecraft, 
În munţii nebuniei

l Traducere din limba en�
gleză de Mircea Pricăjan
În munții nebuniei relatează, pu�
nând în joc întregul arsenal maca�
bru tipic lui Lovecraft, o ex pediție
dezastruoasă organizată în Antar�
ctica în 1930 și descrie descoperi�
rile lugubre făcute de membrii săi.
După ani de tăcere, geologul Wil�
liam Dyer de la Universitatea Mis�
katonic din Arkham, conducătorul
expediției, hotărăște să aștearnă
totul pe hârtie cu speranța de a�i
salva de la o moarte sigură pe alți
exploratori care se pregătesc să

pornească într�acolo. Deși pare un
continent lipsit de viață, adormit
sub ghețuri veșnice, Antarctica
scoate la iveală rând pe rând, de
sub albul său halucinant, secrete
adânc îngropate, precum rămăși �
țele sinistre ale unei civilizații da�
tând de milioane de ani – Cei
Străvechi, monștrii mitologici fa �
buloși pomeniți în Necronomicon,
având înfățișarea unor caracatițe
gigantice, care încă trăiesc în mă�
runtaiele orașului lor labirintic de
sub zăpezi.

Ivo Andrić, 
Povestiri din singurătate

l Premiul Nobel pentru Lite�
ratură 1961

l Traducere din limba sârbă
de Dragan Stoianovici
Povestirile reunite în acest volum
au fost scrise de Ivo Andrić în ul�
timii ani de viață, 1972�1974, fiind
publicate postum, în 1976. Cum
personajele ale căror aventuri și
pătimiri le narează aparțin unor
epoci diferite și provin din medii
etnice, sociale și culturale dis�
tincte, autorul recurge la un mod
ingenios de�a le aduce laolaltă.
Vorbește în Prolog despre o casă

singuratică din Sarajevo în care
și�a petrecut o vară întreagă și
unde fantomele lor îl vizitează, pe
rând, pentru a sta de vorbă și a�i
istorisi câte ceva neștiut de el din
viețile de altădată, ajutându�l ast�
fel să deslușească sensul mai
adânc al destinelor lor. 

Yuval Noah Harari, 
David Vandermeulen,

Daniel Casanave, Sapiens.
O istorie grafică. Volumul

I. Nașterea omenirii

l Primul volum al unei isto�
rii ilustrate a omenirii având la
bază bestsellerul lui Yuval Noah
Harari devenit o carte�fenomen
la nivel mondial

l Traducere de Lucia Popovici

În Nașterea omenirii, un Yuval
ficțional ne invită să�l însoțim în
palpitanta aventură numită isto�
rie, cutreierând pământul alături
de o sumedenie de personaje
pestrițe. Ei se detașează de vacar�
mul lumii noastre inundate de
informații, fac un pas în spate și
privesc imaginea de ansamblu: is�
toria speciei noastre de la începu�
turi până astăzi. Pe parcursul
explorărilor, o întrebare nu le dă
pace: cum a ajuns o maimuță ne�
însemnată stăpâna planetei, ca�
pabilă să fisioneze atomul, să
zboare pe Lună și să manipuleze
codul genetic?

Formatul grafic le propune
cititorilor un nou tip de explorare
intelectuală și artistică a trecutu�
lui. Evoluția oamenilor este re �
imaginată ca un reality�show.
Pri ma întâlnire dintre sapiens și
neanderthalieni este examinată
prin intermediul capodoperelor
artei moderne. Extincția mamu �
ților și a tigrilor cu dinți�sabie e
repovestită ca un film polițist.
Haideți să�i cunoașteți pe nean�
derthalieni, pe atotputernicul
Doc tor Fiction și pe cei mai răi

criminali în serie care au existat
vreodată – și să aflați de ce sun�
tem cu toții captivi în visul unor
oameni morți demult!

Valentina Camerini, 
Greta. Povestea ei. 

Nu ești niciodată prea mic
să faci lucruri mari. 
Biografia neoficială 
a Gretei Thunberg

l Cu ilustrații de Veronica
„Veci“ Carratello

l Traducere din limba ita�
liană de Emanuela Stoleriu

l Vârsta recomandată: 8+

„E o necesitate urgentă pe care ni�
meni nu o consideră o criză, în
timp ce oamenii aflați la conduce�
rea diferitelor țări se comportă
imatur. Trebuie să ne trezim și să
schimbăm lucrurile.“

Greta Thunberg, născută în
2003, este o activistă suedeză pen�
tru protecția mediului. În august
2018 a făcut grevă în fața Parla�
mentului suedez pentru a�i deter�
mina pe politicieni să ia măsuri
împotriva încălzirii globale. Ini �
țiativa ei depășește deja granițele
Suediei și inspiră tineri din toată
lumea. Greta a luat cuvântul la
conferințe importante despre cli �
mă și nu numai: a vorbit la
COP24, Conferința ONU despre
probleme climatice, și la forumul
economic mondial de la Davos.
Din 2019 e candidată la Premiul
Nobel pentru Pace și nu încetează
să lupte pentru salvarea planetei.

Pregătiți�vă să citiți o poveste
despre speranță, curaj și hotărâre.
Aceasta este povestea adevărată a
Gretei Thunberg, dar și a altor
băieți și fete din toată lumea care
luptă împotriva indiferenței celor
mari, în numele unui viitor mai
bun. Fiindcă nu ești niciodată
prea mic ca să schimbi ceva. SDC
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Ne apropiem de sfârșitul primu�
lui an ruinat de ciuma pangoli�
nului. Jurnalul continuă.

Marți, 8 decembrie

l O însemnare din urmă cu
trei ani, pe care o las aici, piedică
în calea uitării: fes am, în garso�
nieră stau, sub plapuma sunt,
sunt de acord și că Mântuitorul
e mai generos și se mișcă asimp �
totic la perfecțiune, legionar,
slavă zeilor, n�am fost, 322 de
vorbe de duh s�or găsi, mă tem să
nu ajung să constat aproape
țuțian că am făcut doișpe ani de
jurnalism pentru un popor de
dobitoci.

lPoate că nu mai știți, dar par�
tidul care a cerut în 1990 reinsta�
urarea monarhiei a fost – ce fru�
mos! – Partidul Republican. Aceasta
e România și orice altceva e prea
puțin. Suntem vechi, domnule.

l Mă uit cu atenție și îngrijo�
rare la dispariția lol�ulului din
vocabularul tinerilor urbani din
zilele noastre. Lol.

l Dar dacă nouă reclame (și
jumătate) din zece îi tratează pe
consumatori de imbecili pentru
că – o, Doamne – chiar sunt? 

l Cea mai frumoasă idee la zi
a dacopaților este că domnul nos�
tru Iisus Hristos era de loc din
Galați, fiindcă – nu�i așa? – Gali�
leea însăși vine de la Galați, cum,
nu știați?

Luni, 7 decembrie

l Degeaba râdem noi de ale�
gerile noastre, că tot ne pizmuiesc
bulgarii.

l Nu e bine, desigur, să tragem
concluzii. Notez doar că:așa popor,
așa democrație, așa parlament.

l Rezultatul alegerilor pe
înțe lesul tuturor: ca de fiecare
dată, au câștigat niște bugetari
speciali, iar românii non�bugetari
speciali au pierdut și vor mai
pierde.

l În concluzie, mergem mai
departe, dar nu înainte.

l Lipsa îngrijorării în fața de�
zastrului național care este în �
vățământul românesc este totuna
cu avem�de�toate�le lui Bănicioiu.
Și din asta se moare, doar că mai
lent, e tot tragedie, doar că sun�
tem prea proști ca să mai vedem
atâta lucru. 

l Oare și bulgarii, tot așa, sin�
guri acasă?

Duminică, 6 decembrie

l Iar vor râde bulgarii în ho�
hote văzând cât de proști sunt

frații lor de la nord de Dunăre.

l România e acel loc unde
Evita�Asereje�Pandele, după ce a
lăsat capitala�n budă, se alege
astăzi senatoare. Doamne, cât
îmi e de dor de Incitatus al lui
Caligula.

l Așa e când ai elita clepto�
mană, incultă și proastă. Eu vi�
sez la o dictare în plenul Parla�
mentului. Îmi pun viața rămă�
șag că șapte din zece aleși sunt
semianalfabeți. Nu sunt în stare
să scrie o foaie simplă A4, cu cu�
vinte care se învață în clasele pri�
mare. Și tot ăia șapte vor fi și
doctori. 

Bineînțeles că n�au plagiat
ei, că n�au mai deschis o carte de
pe vremea când se juca mai mult
macao prin țara noastră. De
facto, au plagiat sclaveții an ga �
jați cu ziua să le redacteze doc �
toratele. 

l Viitoarea generație de im�
postori va fi una de impostori jo�
viali, entuziasmați, heeeeei. Ce
bine, adio impostorilor cătrăniți,
bun venit impostori pururi tâmp
surâzători. Se intră într�o epocă
nouă.

Vineri, 4 decembrie

l Lasă, bre, că producem
analfabeți pe bandă rulantă e una
(ce să�ți spun!), dar întrebarea e
alta: bulgarii ce fac? Se singapo�
rizează? Vin bulgarii peste noi și
n�o să mai fim noi aici pe veci stă�
pâni, în trena căcărezei de oaie?
Păi, și atunci, ce vă tot am balați
atâta? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (XVII)

Astă�vară am mers în neștire pe
bicicletă și mă grăbesc să spun
că nu într�un peisaj idilic, ci pe
drumuri asfaltate între comune
despărțite de câte o pădurice
care va dispărea pe tăcute în
câțiva ani și de câte un iaz cu cu�
lori care, dacă ar apărea într�o
carte pentru copii, nu s�ar
înțelege că e vorba de apă. 

Chiar și așa, natura e încă acolo,
poate chiar mai mult decât suntem
noi încă aici. Aerul e încă mai curat
decât am merita să fie și din loc în
loc, pe aproape orice drum jude �
țean, te poți trezi din nou în fic �
țiunea unei lumi, nu zic nepri �
hănite, dar măcar neprigonite. Su�
ficient cât să te simți bine, sau
chiar, cu curiosul superlativ folosit
de nemți, „ca Dumnezeu în Franța“.

Mergeam pe contrasens în
primul rând pentru că, în loc să
fiu un observator sensibil al natu�
rii pe care de�abia am lăudat�o, eu
pedalez cu căștile în urechi, ascul�
tând deci nu zumzetul albinelor,
ci o muzică fără absolut nici o le�
gătură cu această natură (cu care

totuși dezvoltă pe parcurs o co �
nexiune rizomatică suprareală).
În al doilea rând, pentru că dru�
mul era pustiu, iar drumurile pu�
stii sunt periculoase, mai ales
când asculți muzică. După o oră
de mers reflexele dispar, așa că
prefer să văd, de la mare distanță,
mașina care ar putea veni din față
și să trec atent pe sensul meu sau,
dacă printr�o mare coincidență, și
din spate vine vreo mașină, să mă
opresc puțin la marginea drumu�
lui. De aceea, sau poate doar din
noroc, nu am avut niciodată un
accident alergând sau pedalând
pe asemenea drumuri.

Într�o zi mai bună ca de obi�
cei, mergând încet, pe contrasens,
cum ziceam, pe marginea unui
drum care suia și cobora prin pă�
dure, aproape m�a lovit oglinda
unei mașini venite din spate. 
N�am apucat nici să mă dezechili�
brez, nici să mă sperii, doar m�am
uitat mirat la jeepul care apoi,
fără nici o grabă, a revenit pe sen�
sul lui și curând a dispărut în de�
părtare. E un episod pe care mi
l�am tot amintit în ultimele luni,
încercând să pricep mesajul pe

care a vrut să mi�l transmită șo �
ferul. La început a fost mai greu.
Îmi venea în minte un singur
lucru – o scenă din Marin Preda,
cu un gardian care atinge cu grijă
tâmpla unui deținut cu un vătrai,
zicându�i, aici bă, aici o să te lo�
vesc până… Înainte de a fi înspăi�
mântătoare, ura e mereu cons� 
ternantă – probabil deoarece,
chiar și dacă nu credem că am
merita să fim iubiți, tot nu conce�
pem că am putea fi obiectul urii,
cel mult, ne închipuim noi, am
putea să intrăm într�un conflict
de opinii. Totuși, într�o zi însorită,
un șofer a considerat că trebuie să
iasă trei metri de pe sensul lui
doar ca să vină să mă atingă cu
grijă cu vătraiul lui, să�mi arate în
mâna cui e puterea și ce le�ar face
el, sau ce le va face curând, ăstora
ca mine, cu bicicletele lor, cu
căștile lor în cap, cu fițele lor.

Se înțelege că, atâta timp cât
am mers prin București cu bici�
cleta, am văzut nepăsare față de
bicicliști, iar ea există și în orașele
mari din alte țări. Dar nimeni, nici
măcar acolo, nu și�a dat atâta oste�
neală ca să�mi arate disprețul lui.
Și se înțelege că eu însumi, când
mă sui la volan, devin un om parcă
mai arțăgos – fără totuși să ajung
să�mi propun să risc viața mea sau

a altuia pentru a ieși în evidență.
Așa că a trebuit să întorc pe toate
fețele această întâmplare stupidă
și să mă gândesc că, dacă lucrurile
chiar s�ar fi terminat prost, ar fi
fost, cum zicea nu mai știu ce fran�
cez cu perucă, mai mult decât o
crimă – ar fi fost o greșeală.

Dar apoi mi�am dat seama că
greșeala era a mea. Șoferul acesta
fusese de fapt un prieten necu�
noscut, venit să�mi dea un semn.
Un semn care, cu costuri mini�
male – o sperietură, acolo –, să
mă salveze pe viitor de o tragedie.
Un avertisment că ceea ce fac nu e
bine, e periculos. Să merg naibii
pe sensul meu, să stau liniștit că
ei mă vor proteja, vor avea grijă de
mine, îmi vor lăsa spațiu gârlă.
Din față însă, nu știi cum apare
unul cu viteză mare, tu te uiți în
altă parte și... Sau poate ceea ce
încerca omul din jeep era doar să
facă un gest de solidaritate între
noi, cei care am ieșit azi la aer,
ceva așa, ca și cum mi�ar fi făcut
cu ochiul, sau, mai aproape de
ceea ce s�a întâmplat de fapt, ca și
cum ne�am fi dat coate. Un fel de
a�i șopti biciclistului abătut pe
care te duci să�l tamponezi tocmai
pe partea cealaltă a drumului: Să
nu uiți niciodată: nu ești singur.
Să ne bucurăm de viață! SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Pire qu’un crime

Hiroshi Sugimoto, 
Mechanical Form 0033



Scriam săptămâna trecută des�
pre un soi de „listă a rușinii“ ela�
borată la British Library în
cadrul unui proiect antirasist, un
dosar în care apăreau, printre al�
tele, diverși autori asociați cu
comerțul de sclavi, oprimarea
negrilor sau orice formă de
injustiție rasială. 

Vestea a stârnit rumoare și chiar
un oarecare scandal – zic „oare�
care“ fiindcă există la ora actuală
o teamă generalizată de a critica
asemenea inițiative, oricât de exa�
gerate, de vreme ce sunt făcute în
numele generoaselor idei de ega�
litate și justiție sociale. (În paran�
teză fie spus, și comunismul era
doldora de scopuri și idei gene�
roase și uite ce�a ieșit.) 

Cei de la British Library au
afirmat că scopul lor nu e în nici
un caz acela de a afecta reputația
artiștilor în cauză ori de a le reeva�
lua creația. O astfel de decla rație e
discutabilă: oricât de valo ros ar fi
un artist, parcă nu ți�e totuna să

știi că, atunci când nu�și scria ori
picta capodoperele, își exploata
sclavii negri sau că a făcut avere
de pe urma vânzării unor afri�
cani pentru plantațiile de bum�
bac din America. De aceea, cum
am zis, astfel de evaluări ideo �
logice ale artiștilor, ce se tran s �
formă în liste ale rușinii, sunt
riscante și periculoase.

Mai ales când, de exemplu,
printre cei asociați cu păcatele
rasismului și sclavagismului se
numără autori ca Ted Hughes,
George Orwell ori Oscar Wilde.
Iar motivația celor ce i�au pus

acolo e cel puțin interesantă. (Și
vorbim de British Library, un
reper instituțional și intelectual
pentru cultura britanică.) În cazul
lui Ted Hughes a fost pomenit un
strămoș al său, Nicholas Ferrar,
născut în 1592, care în urmă cu
vreo patru sute de ani (!), prin in�
termediul companiei London Vir�
ginia, a susținut activ colonizarea
Americii de Nord și creștinarea
amerindienilor și care a făcut
avere de pe urma afacerilor de
peste ocean. Eu, unul, n�am în țeles
prea bine nici vinovăția strămo�
șului Ferrar, ceea ce dovedeș�
te, poate, cât de adânc sunt înră�
dăcinate în mintea mea prejude �
cățile albo�suprematiste. Însă
rațiunea prin care creația și viața
lui Ted Hughes din secolul al XX�lea
au fost asociate cu coloniile brita�
nice din secolul al XVII�lea îmi
scapă cu totul.

Pe George Orwell nici într�o
mie de ani nu l�aș fi asociat cu ra �
sismul sau sclavia decât din pos�
tura de luptător îndârjit împotriva

lor. Apărătorul celor umili și săraci,
adversarul oricăror extremisme și
autorul vizionar al distopiei 1984,
urât deopotrivă de naziști și comu �
niști, el n�ar avea ce căuta pe o ase�
menea listă. N�a profitat de pe
urma colonialismului sau sclaviei
și, în general, n�a profitat de pe nici
o urmă. A murit bolnav și sărac, așa
cum fusese mai toată viața. Numai
că, vedeți, Orwell (Eric Arthur Blair
pe numele său real) a avut un stră�
bunic care fusese proprietar de
sclavi în Jamaica. În logica pe care
cei ce au trecut prin comunism o
știu bine de pe vremea dosarelor
de cadre, legătura asta de rudenie
e o dovadă a vinovăției peste ge �
nerații. Dacă asta este și logica
woke, atunci justiția socială la care
aspiră e la fel de atrăgătoare ca vii�
torul comunist al omenirii.

Oscar Wilde suferă, se pare, de
aceeași vină: a avut niște rude care
au fost asociate cumva cu sclavia
(ca și lordul Byron, inclus în același
dosar). Iar situația lui Wilde e una
paradoxală: în timpul vieții a fost

condamnat de societate și de justi �
ția epocii și a făcut închisoare pen�
tru că aparținea unei minorități
sexuale. Iar astăzi, când blamul asu�
pra homosexua lității s�a ridicat, i se
găsesc alte păcate strămoșești. Bie�
tul dandy, atât de fermecător în
viață și în scris, pare să cadă mereu
prost la judecata publică. 

Nu�i greșit să conștientizăm
și să recunoaștem păcatele stră �
moșilor – atunci când le știm. În
anumite contexte e bine să ni le și
asumăm. Însă cel mai bine ar fi să
nu sărim calul. Iar aici ceva e
greșit. Ridicol și periculos, cum
spuneam. E rezultatul unei per�
spective profund eronate, cu
potențial exploziv, ilustrată de o
declarație recentă a bibliotecarei�
șefe de la British Library, Liz Jolly,
cum că „rasismul este o creație a
albilor“. E o perspectivă încura�
jată azi și de mișcarea woke, și de
numeroși intelectuali mânați de
instinctul de turmă – cum spunea
istoricul britanic David Abulafia
într�un articol pe această temă,
apărut în „The Spectator“. 

De instinctul ăsta de turmă mi�e
teamă. Căci rinocerizarea se poate
petrece în multe feluri, mai multe
decât ne�am închipuit până azi. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Scriitorii la judecata woke (II)

Când 70 la sută dintre români
absentează de la urne, rezultatul
alegerilor devine imprevizibil.
Este însă incredibil cum în de�
curs de numai un an și jumătate
de la plecarea lui Dragnea din
politică românii s�au întors la le�
hamite și nepăsare, după ce trei
ani au ținut steagul luptei sus. 

Ne amintim ce s�a întâmplat în
epoca Dragnea când nu conta
ploaie, nu conta frig, zăpadă sau vis�
col. Zeci de mii de români au ieșit
constant în stradă aproape 1.000 de
zile, pentru a apăra democrația, dar
și valorile europene, luptându�se
aprig cu cel care n�a înțeles că ar fi
cazul să se oprească.

La puțin timp distanță (un an
și jumătate e nimic în istoria unei
țări), lucrurile au reintrat în norma�
lul de care credeam că am scăpat. 

O fi pandemia de vină? Cel mai
probabil da. A fost un an dificil, al
naibii de greu pentru mulți români,
care n�au înțeles mare lucru din 

deciziile oficiale. Cu siguranță, deci�
ziile toamnei cu piețele, cu închide�
rea restaurantelor sau carantinările
după ureche din multe zone au con�
tat. Dar a mai contat ceva. Electora�
tul n�a înghițit propaganda PNL că
totul e bine și că lucrurile sunt sub
control. Nici măcar povestea cu sta�
bilizarea pandemiei din ultimele
săptămâni n�a fost digerată de pu�
blic. Pentru că era clar că numărul
cazurilor de COVID era ținut artifi�
cial jos din cauza numărului mic de
teste. Românii nu mai pot fi prostiți,
chiar dacă unii ar fi tentați să sus �
țină contrariul. 

Dincolo de pandemie, leha�
mite și propaganda PNL au rămas
rezultatele alegerilor. Care nu sunt
din cale afară de rele, însă nici nu
sunt grozave. E un egal smuls cu
greu de partidele democratice.
Dacă AUR n�ar fi existat, iar voturile
s�ar fi dus toate în coșul PSD, pro�
babil că azi lui Iohannis îi era impo�
sibil să mai desemneze un premier
din zona formațiunilor anti�PSD.

Partidul lui Marcel Ciolacu a
obținut spre 30 la sută. Nu e un re�
zultat rău, mai ales că existau
analiștii care prevesteau un dezastru
pentru social�democrați. Aducerea
lui Alexandru Rafila în prim�plan,
dar și plecarea unora dintre pese �
diștii nefrecventabili către PER s�au
dovedit decizii inspirate.

Partidul a părut obosit la star�
tul campaniei pentru parlamen�
tare, dar a crescut ritmul pe mă �
sură ce se apropiau alegerile. E
adevărat că PSD a profitat din plin
de absenteism. Social�democrații
și�au făcut norma, în timp ce PNL
și USR�PLUS au avut de suferit.

Surpriza alegerilor nu e nici
măcar scorul uriaș al celor de la
AUR, ci rezultatul mult sub aștep �
tări al liberalilor. PNL a câștigat
doar Ardealul și izolat în celelalte
zone. Nici măcar Suceava, fieful lui
Flutur, n�a mai oferit voturi supli�
mentare liberalilor, PSD ieșind pe
primul loc în Bucovina. Asta spune
multe despre starea de spirit în

rândul electoratului de dreapta. O
vină există și la filialele județene
care n�au turat motoarele, dar se
vede că liberalii din teritoriu fie 
n�au avut ce livra publicului, fie nu
au înțeles că oamenii sunt total
decuplați de politică. 

Alegerile din 6 decembrie 
n�au fost o confruntare care să
stârnească mare interes, ci un meci
mai degrabă fără public. Cu alte
cuvinte au venit la stadion doar
echipele și ceva susținători inte �
resați direct de victoria favoriților.
De aici și pre zența slabă de numai
30 la sută. 

Nici cei de la USR�PLUS nu se
pot declara pe deplin mulțumiți.
Ba chiar scorul de 15,5 la sută e
mult sub cele 20 de puncte pe
care le prognozau Barna și Cioloș
înainte de ziua votului.

La AUR nu e ciudat că a scos 
9 la sută, ci faptul că nimeni din
jurul său nu a sesizat care este pul�
sul în rândul electoratului. Când
iei 20 la sută în sute de localități
din întreaga țară, iar șefii politici
locali nu înțeleg încotro se duc vo�
turile asta arată o decuplare de
realitate, dar și necunoașterea fe�
nomenului politic. 

Vor urma patru ani compli �
cați, cu un PSD care va ocupa o
treime din locurile din Parlament,

dar și cu un partid radical, respec�
tiv AUR, care va încerca să se im�
pună ca principală voce a opo� 
ziției. Va fi o ciocnire interesantă
PSD�AUR și e de urmărit dacă
AUR va reuși să rămână cu grupul
parlamentar intact sau dacă aleșii
formațiunii vor dezerta încă din
primele luni de mandat.

În tabăra puterii totul va de�
pinde de relațiile dintre PNL și
USR�PLUS. Dacă liberalii se vor
dovedi inflexibili în negocieri sau
dacă USR�PLUS va întinde prea
mult coarda, atunci nu vom avea o
guvernare eficientă. Ci dimpotrivă. 

Paradoxal, toată lumea (cu
excepția PMP și Pro România) 
s�ar putea declara mulțumită du �
pă aceste alegeri. Rămâne de vă �
zut cine este frustratul de serviciu
și care va încerca să câștige, prin
orice mijloace, mai multă putere
decât i�a dat electoratul. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Ziua în care ne-am 
jucat de-a alegerile
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De câte ori zăresc numele lui Jimi
Hendrix pe vreo listă de iminente
apariții „inedite“, am o senzație
contradictorie, de parcă aș bea
whisky diluat cu tinctură de
castraveți amari, nu cu gheață. 

Pe de�o parte, adolescentul din mine
se bucură la fel ca�n urmă cu ju mă �
tate de secol, fascinat de teribila
Machine Gun, piesă uimitoare și azi.
Pe de altă parte, hârșâitul ascultător
de ediții re�re�re�remasterizate ale
nenumăratelor înregistrări uitate,
pierdute, neterminate, piratate nu�și
poate stăpâni un rictus neîncrezător.
Și nu din rea intenție mi se pocește
mutra. Cine a citit biografia lui Jimi,
scrisă de Eddie Kramer și John
McDermott, știe că genialul inginer
de sunet a folosit diverse trucuri ca
să „scoată“ sunetul genuin Hendrix
chiar și de acolo de unde lipsea.
Omul nu se ferește să spună – și în
carte, și în filmul semnalat mai jos –

cum și de ce a făcut�o. Rămâne să fii
sau nu de acord cu el, iar aprecierile
despre „produsul final“ țin de exi �
gențele fiecăruia.

Jimi Hendrix Experience – Live
in Maui (2020, Experience Hendrix,
L.L.C./Sony) este un blu�ray pus în
circulație sub deviza MUSIC, MONEY,
MADNESS, înscrisă cu majuscule pe
cotorul cutiei. Coperta, frumoasă și
simplă, reproduce două dintre foto �
grafiile lui Bryan Byrnes, prezent
întâmplător în Hawaii, care n�a ezitat

să meargă la poalele vulcanului stins
Haleakada, în ziua de 30 iulie 1970,
când Jimi (cu Billy Cox, bas, și Mitch
Mitchell, tobe) a oferit „darul lui
Dumnezeu“: un concert în două re �
prize, aproximativ o oră și jumătate.
Aproximația vine din realitatea că
sunetul captat pe pajiștea muntelui
(loc frumos, plin de energii mag �
netice pozitive, după cum mărtu �
risesc unii participanți), doar pe 8
din cele 16 canale disponibile ale
magnetofonului, a suferit din cauza
vântului. Microfoanele au fost în �
fășurate în burete, ca vocea să nu
concureze vâjâiala. Basul și chitara,
preluate direct, au răspuns mul �
țumitor stresului, însă răpăiala tobe �
lor s�a amestecat cu zgomotul am �
biental. A fost nevoie ca Mitchell să
își refacă prestația în studioul
Electric Ladyland (50% proprietatea
lui Jimi), privind în monitorul mesei
de montaj, chinuitor de mic pe
vremea aceea. Operațiunea putea fi

anulată, dar tevatura din jurul morții
lui Jimi, survenită în septembrie
1970, a pus sub presiune nașterea
ciudățeniei filmice Rainbow Bridge,
moșită de un anume Chuck Wein. 

Ce este cu acel film, presupus a
fi următoarea „chestie“ după anto �
logicul Easy Rider, se înțelege ur �
mărind documentarul (mai lung
decât concertul inteligent încropit
din pelicule trunchiate). Interviuri
cu „actorii“ supraviețuitori, prin �
cipali sau figuranți, inserturi de
secvențe din arhive, emisiuni TV,
fotografii, articole din presa vremii
etc. Pentru câțiva localnici a fost
evenimentul vieții lor, măcar că abia
se înduraseră să plece de prin

localitățile liniștite și sărace sau de
pe valurile unde făceau surfing.

Individul reliefat de amintirile
tuturor este Chuck Wein. Un ab �
solvent de Harvard care știa toate
limbile lumii (zice o admiratoare),
crescut artistic în anturajul lui Andy
Warhol, Wein poseda talentul de a
vinde iluzii. Astfel, ideea filmului
„epocal“ a plasat�o producătorilor
de la Warner Bros., care s�au ales
cu... mai nimic din afacere, fiind
nevoiți să treacă la pierderi vreo
jumătate de milion de dolari. Însă
aveau de unde pierde!

Umorul salvează rockerii de la
ridicol. Jimi, care voia doar să mai
compenseze cheltuiala cu studioul, 
n�a bănuit în ce haloimăs intrase. Dar
s�a relaxat. Billy Cox încă per siflează,
sobru, așezarea spectatorilor pe
tăpșan „în ordine astrologică“! Și dacă
Mitchell nu�și reprimă gri masele
jucăuș�ironice la adresa cre dulității
celor care au luat în serios joaca de
băieți mari a „regi zorului“ Wein, Cox
rezumă sec si tuația: „Eram tineri, fără
respon sabilități și ne distram!“. 

A rămas realizarea lor muzicală,
etern proaspătă! SDC

Experiența tinereții

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Un nou studiu a fost publicat de In-
stitutul Naţional pentru Cercetare
și Formare Culturală sub titlul
Barometrul de consum cultural
2019. Experienţa și practicile cul-
turale de timp liber, echipa de au-
tori fiind compusă din Carmen
Croitoru (coordonator), Anda
Becuţ Marinescu (coordonator),
Octavian Arsene, Ioana Ceobanu,
Veronica Hampu, Ștefania Matei,
Mihai Vintilă Mihăilescu, Iulian
Oana, Dumitru Sandu). 

Unicele instrumente de acest tip
din țara noastră, tablourile statis�
tice oferite de INCFC cuantifică
prin metode sociologice ceea ce
constatăm cu ochiul liber în jurul
nostru în privința nivelului de
apetență pentru educație și cul�
tură. Deteriorarea continuă a po�
liticilor culturale și a celor edu� 
cative, lipsa continuității în proiect,
pauperizarea (în România sunt
localizate cele mai sărace zone
din Comunitatea Europeană) sunt
doar câteva dintre explica țiile
situa țiilor relevate din nou prin
cifre și indicatori care nu mint. Nu
idealizez statisticile, în spatele lor
se află multiple nuanțe ce ies la
suprafața abia prin analiză. Dar
suportul numeric este de fiecare
dată necesar, așa că să vedem cum
stau lucrurile.

Realizatorii au utilizat mate�
rialul colectat dintr�un sondaj de
opinie făcut de „Institutul Român
pentru Evaluare și Strategie în in�
tervalul 08.07.2019 – 29.08.2019 pe
un eșantion național de 1.236 de
persoane cu vârste de 18 ani și
peste. Marja teoretică de eroare la
nivelul eșantionului a fost de +/�2,8%
la un nivel de încredere de 95%.
Eșantionul a fost național, tristadial
cu stratificare în primul stadiu pe
baza regiunilor de dezvol tare, conti�
nuând cu alocare pro porțională la
nivelul județelor (41 județe + Bu �
curești). În cel de�al doilea stadiu s�a
aplicat o stratificare în funcție de 

mărimea loca lității (orașe de peste
200 de mii de locuitori, orașe între
100 și 200 de mii de locuitori, orașe
între 30 și 100 de mii de locuitori,
orașe sub 30 de mii de locuitori, sate
centre de comună și sate periferice)“. 

CINE MERGE LA TEATRU 
ÎN TIMPUL LIBER

Urmărind mai multe direcții de po�
sibile modalități de a petrecere a
timpului liber (teatru, cinema, bi�
bliotecă, restaurant, biserică, sport,
mall etc.), la întrebarea care mă in�
teresa în primul rând, cea referi�
toare la mersul la teatru, rezultatele
zic că 73 la sută dintre chestionați
nu au fost niciodată la un spectacol
de acest gen, 22 la sută au fost o
dată/ de câteva ori pe an, iar 4 la
sută merg lunar. 

În privința vizionării unei
creații scenice, lucrurile sunt ceva
mai complicate, în primul rând da�
torită infrastructurii specifice. Teatre
nu există decât în marile orașe, de re�
gulă reședințe de județ, așa încât res �
pondenții rezidenți în celelalte
localități de pe radarul statistic și
dacă și�ar dori nu au acces la această
formă de creație. Poate mai relevant
ar fi fost, și nu doar pentru mersul la
teatru, ca întrebarea să le fie adresată
acelora care domiciliază într�o loca�
litate cu asemenea tip de ofertă. Alt�
fel, chestionând persoane ce locuiesc
în orășele, comune, sate, cătune evi�
dent că ele nu sunt consumatori cul�
turali întrucât nu au ce să consume. 

Cine merge la teatru în timpul
liber, cel puțin lunar? Persoane cu
educație superioară, locuind în
orașele mari, zic tabelele barome�
trului, „vârsta și edu cația sunt
determinanți majori ai practicilor
de timp liber“. Afir mația e în spi�
ritul observației mele de mai sus
și e logică: lumea poate merge la
teatru acolo unde există teatre! 

Concluzia care se impune de
la sine este că „structurarea stilu�
rilor de viață asociate cu mersul
la teatru, bibliotecă, muzee sau cu
vizitarea monumentelor istorice“
este direct proporțională cu stan�
dardele de educație. O știu toți lu�
crătorii culturali și educaționali,
dar e bine să subliniem cu orice
ocazie: edu cația și cultura sunt
intercon diționate, importanța lor la
nivelul comunităților sociale e rele�
vată de impactul pe termen mediu
și lung pe care�l au asupra tuturor
celorlalte sfere ale socialului. 

COMPONENȚA SĂLILOR DE
SPECTACOLE ESTE HIBRIDĂ

M�a derutat să citesc că „mersul la
teatru nu mai este caracteristic ti�
nerilor, precum în cazul mersului
la bibliotecă, ci persoanelor de
peste 60 de ani“. Fără pretenții
științifice, dar ori de câte ori am
ocazia, și o am des, aruncând un
ochi prin sălile de spectacole, îmi
vine greu să cred în acuratețea
acestei idei. Geriatrizarea portre�
tului robot al spectatorului au�
tohton nu corespunde realității.
Componența sălilor de spectacole
este hibridă sub aspectul vârstei,
sunt mulți, foarte mulți tineri și
maturi cu asemenea obișnuințe.
Probabil, sursa neconcordanței
provine din eșantionarea genera�
lizantă. Autorii înșiși recunosc că
„dacă este vorba, însă, de orașele
mari, de peste 200 mii de locui�
tori, mersul la teatru, cel puțin o
dată pe lună, este mai frecvent
(aproximativ 9%)“. Fără să aflăm
care e procentul corespondent al
celor care, deși au teatru în zonă,
nu au obiceiul să�i treacă pragul.

Care sunt concurenții culturii
pe zona de petrecere a timpului
liber? „Mersul la mall, la discotecă
(nu mai folosește nimeni azi cu�
vântul acesta, o aducere la zi a ter�
minologiei fiind un semn de în� 
țe legere a realităților! n.m.) sau în
parc. Mallul întru nește funcții noi,
complementare. Doar 27% dintre
respondenți au menționat că nu
au fost niciodată în ultimul an la
mall. În rest, 18% au spus că au fost
săptămânal sau mai des, 29% au
mers lunar, iar 26% au fost o dată
sau de câteva ori în ultimul an.“
Clarificări s�ar impune și aici în
limpezirea motivelor pentru care
un intervievat merge la mall: pen�
tru un film la multiplex? Pentru un
club? Pentru un restaurant? Pen�
tru  a căsca gura prin magazine? 

Cu toate circumspecția citirii
evaluărilor de natură statistică, o
constatare se desprinde pentru
toți factorii ce au legătură cu sfera
culturii – experți, politicieni, pu�
blic. E urgent un efort conjugat,
predictibil, cu continuitate pen�
tru dezvoltarea în acord cu rea �
litățile a unei oferte care să ga� 
ranteze și să faciliteze accesul la
teatru, filarmonici, opere, biblio�
teci, muzee etc. Altfel, o să ne
mutăm cu toții la mall în căutarea
spectatorului pierdut! SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA ILIANA HOLGUIN TEODORESCU

„Firul meu călăuzitor 
a fost muzica“

DAN BURCEA

Ce înseamnă pentru tine să-ți
vezi numele pe coperta unei
cărți publicate la Gallimard la
numai 20 de ani împliniți anul
acesta? Cum ai reușit să o propui
și să-l convingi pe editorul tău?

Evident, mă simt foarte noro�
coasă, nu doar din cauza presti�
giului de care se bucură editura
Gallimard, dar și fiindcă editorii
de la Verticales au fost foarte răb�
dători, încrezători și prezenți ală�
turi de mine. Este amuzant să mă
gândesc azi la cât de improbabil
mi se părea lucrul acesta acum
câțiva ani și la cât de normal a de�
venit el acum! Și mă bucură ideea
că toți oamenii pe care i�am cu�
noscut în timpul acestei călătorii,
în mare parte camionagii sau zu�
gravi, deci oameni care nu prea
scriu cărți și ale căror păreri și
vieți nu sunt luate în seamă în so�
cietatea de azi, au ajuns să�și gă�
sească locul într�o carte publicată
la o astfel de editură. Acum cartea
nu îmi mai aparține propriu�zis, a
apărut în mii de exemplare, se află
în sute de locuri – lucrul acesta mi
se pare deja un lucru nebunesc –,
deci abia acum încep să văd ce
înțelege lumea din ea, cum o in�
terpretează, ce îi place și ce nu. Îna �
inte era a mea, singură, unică, iar
acum este una printre altele pe
niște etajere pline de cărți. Ăsta
este cel mai ciudat lucru pentru
mine, să�mi țin cartea în mână și
să mă gândesc că o mulțime de
oameni o vor avea la ei acasă și că
o vor citi sau că se găsește pe me�
sele librăriilor fix lângă cartea
unui scriitor cunoscut. 

Fără să prelungim suspansul, să
le spunem cititorilor ce legătură
este între tine și scriitoarea Irina
Teodorescu, al cărei nume este
cunoscut în România. Ai putea să
ne spui mai multe despre tine?

Bine că îmi puneți această între�
bare, n�aș fi putut să ascund in �
formația prea mult timp, eu nu�i
spun „Irina“ Irinei Teodorescu, ci
„mama“. Mama mea m�a ajutat
foarte mult. Când am început să
scriu niște „portrete“ fără nici o
intenție precisă, ea mi�a spus că i
se părea destul de interesant și
frumos scris și că ar trebui să tind
mult mai sus. Mi�a dat multe sfa�
turi și curaj! După aceea, am făcut
cunoștință cu editorul meu la o în�
tâlnire a ei într�o librărie. Pasul
următor ar fi să fim invitate amân�
două, ca familie de scriitoare, la
niște evenimente culturale! De

fapt, ca să completez răspunsul la
prima întrebare, un alt lucru ciu�
dat pentru mine, care mi se întâm�
plă atunci când îmi văd cartea,
este că oficial pe actele mele de
identitate eu nu am numele de fa�
milie al mamei, Teodorescu. L�am
adăugat pe coperta cărții fiindcă
unul dintre personajele mele, o
femeie pe care am întâlnit�o în
timpul călătoriei, mi�a spus că i se
părea foarte machist să purtăm,
în Franța, doar numele tatălui (în
America de Sud, oamenii au 
ambele nume de familie ale părin �
ților). M�am gândit că avea oa� 
recum dreptate, mai ales în con�
textul acesta unde mama m�a aju�
tat mai mult decât oricine. Ca să
revin pentru a vă spune câte ceva
despre mine, da, studiez muzica,
sunt percuționistă și cânt la acor�
deon, împreună cu prietenul meu,

care e din Chile și care cântă la
chitară și cu care am montat un
spectacol de lectură�concert dedi�
cat cărții mele. Mai precis, e un
spectacol de o oră, unde citim
amândoi pe rând și cel care nu
citește cântă, iar uneori nu există
decât momente muzicale. Deci
muzica ocupă un loc important în
viața mea, am studiat percuția la
conservator timp de 3 ani. În ce
privește studiile universitare, am
urmat un an la matematică și fi�
zică (de aceea îmi place să mă joc
cu statisticile și procentele în car�
tea mea), după care am întrerupt
studiile timp de doi ani pentru
această călătorie și pentru a scrie
cartea de față. Am avut totodată
ocazia în acești doi ani să urmez
un stagiu de trei luni la revista
bucureșteană „Decât o Revistă“
(DoR). Acum mă îndrept spre so�
ciologie, sunt în anul al doilea de
studii. Pe scurt, asta este viața
mea acum, locuiesc la Paris, stu�
diez ca aproape orice tânăr fran�
cez de 20 de ani, și, din când în
când, dar nu foarte des, din cauza
pandemiei, mă duc la câte un eve�
niment, la câte un spectacol sau la
un interviu pentru cartea mea. 

Revenind la jurnalul tău de 
călătorie, ai putea să ne explici
sensul oarecum enigmatic al ti -
tlului său în franceză? Cum să
traducem acest „aller avec la
chance“ – de fapt un calc lin-
gvistic al unei expresii spaniole
sud-americane „ir con el chan-
ce”, care subînțelege realitatea
unui pericol pentru acest tip 
de călătorie? 

Pot să vă explic, dar aș vrea să vă
spun mai întâi că din punctul
meu de vedere nu este chiar un
jurnal de călătorie: eu nu spun

nimic din ceea ce mi se întâmplă
în afara călătoriei cu autostopul.
Nu vorbesc despre prietenii pe
care mi i�am făcut, nici despre lo�
curile unde am fost, nici prea
mult despre peisaje. Desigur, re�
curg la aceste amănunte dacă ele
se dovedesc a fi relevante pentru
a explica mai bine cititorului opi�
nia mea despre discuțiile pe care
le�am avut sau despre ce s�a în�
tâmplat în mașina/ camionul unui
șofer, dar niciodată nu povestesc
așa ceva fără un motiv bine defi�
nit. Deci nu este un jurnal de călă�
torie, ci un fel de galerie de
„por trete de întâlniri“ alimentată
de gânduri și analize ale mele.
Desigur, toate aceste întâlniri s�au
petrecut în cursul călătoriei mele,
dar acești oameni ocupă un loc
mai important decât mine în car �
te. Din acest motiv spun „portrete
de întâlniri“ și nu doar „portrete“,
fiindcă persoana mea, cine sunt,
cum arăt, cum vorbesc, sunt lu�
cruri care au influențat destul de
mult relațiile pe care le�am creat
și, în consecință, ceea ce ei mi�au
spus și modul în care mi s�au dez�
văluit toți acești oameni pe care 
i�am întâlnit.

Deci, ca să revin la întrebare,
„aller avec la chance“, care ar în�
semna literal „a merge cu noro�
cul“ în română, este traducerea
instinctivă a modului de a spune
„a face autostopul“ în nordul Co�
lumbiei: „ir con el chance“. „Ir con“
este „a merge cu“, iar „el chance“ nu
înseamnă nimic în spaniolă, doar
se folosește în Columbia în acest
context, dar, având în vedere că
cuvântul „chance“ înseamnă no �
roc în franceză, am tradus�o așa.
De fapt, deși în mentalitatea oa�
menilor autostopul este perceput
ca un pericol, acest pericol nu își

Tânăra scriitoare Iliana Holguín Teodorescu ne 
propune o carte de călătorie cu un titlu surprin -
zător, Allez avec la chance, publicat la editura Galli-
mard, în colecția Verticales. Este descrierea unui

periplu de 9.356 de kilometri cu autostopul prin
America de Sud pe care autoarea l-a făcut în 2018,
la vârsta de 18 ani, pornind din nordul Columbiei 
și până în Chile. 
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găsește propriu�zis locul în expre�
sia de față, care se mulțumește să
vorbească doar de noțiunea de
noroc. Este o idee pe care o îm �
brățișez cu ușurință, pentru sim�
plul fapt că în realitate eu n�am
avut aproape nici o experiență ne�
plăcută pe parcursul acestor nouă
mii și ceva de kilometri. Cred într�a �
devăr că folosirea acestei expresii
conferă în sine o notă de optimism.
În restul Americii de Sud, a face au�
tostopul se spune într�o formă mai
neutră „a merge cu degetul“, ceea ce
este apropiat de expresia româ�
nească „a face cu mâna“. 

Cum ai scris acest jurnal? Ai
ținut un carnet cotidian de
note? Cât timp a durat redacta-
rea cărții?

L�am scris fără nici un fel de ri�
goare, la început nu notam încă în
scris portrete, deci sunt doar
amintiri. Apoi, am vrut să schițez
toate portretele celor întâlniți
într�o singură zi de drum cu au�
tostopul, înainte de a pleca către
următoarea destinație. Dar, destul
de repede, mi�am dat seama că 
n�aveam întotdeauna chef să scriu
și am ales să nu mă forțez prea mult
dacă nu aveam inspirație, ci să
scriu doar niște notițe despre cum
era șoferul, despre ce vorbisem și
ce impresie îmi lăsase această în�
tâlnire și să redactez portretul mai
târziu. Uneori, coborând dintr�o
mașină, înregistram aceste notițe
pe telefonul meu. Deci am făcut
apel la mai multe metode și, până
la urmă, scrisul a durat un an și
jumătate. Unele portrete le�am re�
dactat șase luni după întoarcerea
mea, când mă aflam deja în Româ�
nia sau în Grecia.

Cum îi trece prin cap unei fete
de 18 ani să pornească într-o
astfel de aventură? Și de ce
America latină, „în numeroase
sate și orașe în care autobuzele
nu se opresc și care nu se bucu-
ră de o atracție cunoscută“, cum
scrii în primele pagini? Ce eveni-
ment, ce motivație au stat la
baza cărții tale? 

Nu pot să spun că ideea mi�a venit
singură, am niște prietene care ple�
caseră într�o astfel de călătorie îna �
intea mea, însă pentru mult mai
puțin timp. Ca și în cazul lor, mi 

s�a acordat o bursă de la o aso �
ciație, trebuia să prezint un proiect
și să plec singură. Apoi, am ales
America de Sud, mai întâi fiindcă
eram îndrăgostită de un chilian,
dar din mândrie nu voiam să mă
duc fix în țara lui, deci m�am gândit
să merg în Columbia, care era pe
același continent și unde se năs�
cuse bunicul meu după tată. Pe de
altă parte, nu prea mai voiam să
continui studiile de matematică și
fizică, deci n�aveam nici un motiv să
mă întorc foarte repede din această
călătorie. Astfel încât aceasta s�a
prelungit și cele două luni s�au
transformat în șapte. În cele din
urmă, tot am ajuns în Chile! 

În ce stare de spirit erai la înce-
putul călătoriei? Scrii: „Majori-
tatea celor care îmi sunt
apropiați în Franța, tineri sau
bătrâni, optimiști sau pesimiști,
consideră că sunt inconștientă:
mai întâi fiindcă fac autostopul,
în al doilea rând în Columbia, în
al treilea, singură și în al patru-
lea, la optsprezece ani“. La rân-
dul lor, localnicii te previn și ei
de pericolele care te amenință.

La începutul călătoriei nu mer�
geam cu autostopul, ci cu autobu�
zul, ca majoritatea turiștilor.
Intenția mea era să învăț mai bine
spaniola, să cunosc mai multe lo�
curi, mai mulți oameni, să�mi vi�
zitez familia din Columbia și să
iau lecții de percuție cu interpreți
de muzică tradițională. Firul meu
călăuzitor, ca să spun așa, a fost
muzica. Îmi era greu să fiu sin�
gură, departe de ai mei, și eram
într�o fază de adaptare, în care
trebuia să învăț foarte multe lu�
cruri, cum să�mi petrec timpul, să
călătoresc sau să iau masa la dife�
rite popasuri cu oameni pe care
nu�i cunoșteam, cum să reușesc
să�i fac să înțeleagă ceea ce vreau,
cum să mă apropii de acești călă�
tori sau de localnicii pe care îi în�
tâlneam, ce trebuia să fac singură
sau cum să găsesc ceva care să mă
lege de niște oameni a căror cul�
tură era complet diferită de a
mea. Deci mă gândeam mai mult
la toate aceste aspecte decât la
vreun pericol. De altfel, călăto�
rind cu autobuzele și oprindu�mă
la popasuri, eram destul de în
siguranță, oricum nu riscam să

ajung în vreun loc periculos fără
să�mi dau seama, mereu era ci�
neva care să�mi spună „nu te duce
acolo“ sau „nu ieși singură noap�
tea în acest oraș“.

În seara zilei de 14 august 2018
la Cartagena, în Columbia, îți
dai seama că bugetul tău nu-ți
permite să mergi cu autobuzul
până la Cali, oraș situat la peste
1.000 de kilometri. Atunci, ai
decis să faci autostopul. Cât
timp a durat această aventură și
câte țări ai traversat?

Da, adică aș fi putut în ziua aceea
să cumpăr un bilet de autobuz
până la Cali, dar, în perspectiva
nouă a unei călătorii mai lungi,
trebuia neapărat să�mi reduc bu�
getul. Până la urmă, am trecut prin
Columbia, Ecuator, Peru, Bolivia și
Chile, dar am stat mai mult timp în
Columbia și Chile. Deci, practic, au
fost cinci țări, 9.356 de kilometri,
iar călătoria a durat 7 luni. 

Ce amintire legată de locurile 
pe care le-ai străbătut (orașe,
deșert, munți, râuri) păstrezi 
și astăzi? 

Ce întrebare! Țările de acolo sunt
atât de mari, încât există foarte
multe tipuri de peisaje diferite în
fiecare. Deci probabil că aș fi putut
să scriu o carte întreagă despre ele,
dar nu cred că ar fi ieșit ceva foarte
interesant! Chiar în timpul călăto�
riei, la un moment dat nu vedeam
rostul de a mai continua, de a vedea
un munte nou, mai înalt decât
ceilalți, un râu mai învolburat, un
deșert mai arid. Și totuși pot să
spun că mi�au plăcut foarte mult
deșerturile prin care am trecut
(deșertul de La Guajira în Colum�
bia și cel de Atacama în Chile) și aș
vrea să mă întorc acolo într�o zi.
Îmi mai aduc aminte de un peisaj
extraordinar, în Columbia: stăteam
într�o cabană situată la înălțime,
într�o junglă prin munți. Deci pu�
team admira la primul etaj plante
și copaci tropicali, în spatele că�
rora se vedea orașul Santa Marta
cu niște clădiri aliniate în fața
mării, aproape invizibile printre

nori. Se termina cu Marea Carai�
bilor, aproape infinită, întreruptă
doar de o singură insuliță. 

Cartea ta de 190 de pagini con -
ține, am putea spune, tot atâtea
portrete de oameni, care mai de
care mai interesante, mai pito -
rești. Cum ai creionat aceste por-
trete, cum te-ai impregnat de
chipurile oamenilor? Dacă ar fi să
alegi unul dintre ele (știu că e
greu) pe care îl păstrezi și acum
în memorie, care ar fi acela?

Demersul meu a evoluat odată cu
mine. La început eram complet
spontană, vorbeam fără nici un
motiv anume, încă nu începusem
să scriu, discutam doar ca să�mi
satisfac curiozitatea (și pe cea a
șoferului) și ca să treacă mai re�
pede timpul pentru amândoi.
După aceea, am început să scriu și
încet�încet m�am obișnuit cu aju�
torul pe care�l primeam, deci m�am
apucat să mă gândesc la alte as�
pecte: viețile șoferilor, de exemplu
dacă cineva îmi spunea ceva care
mi se părea ciudat, abordam acest
subiect și cu următoarele persoane
care mă luau cu mașina. Am deve�
nit mai atentă, îi lăsam mai mult să
vorbească. Adică alternam între
unele faze de conversație normală
între două persoane care de�abia
făceau cunoștință și altele unde mă
comportam aproape ca un jurna�
list sau un sociolog. Așa cum o fă�
ceau și ei, a trebuit să mă gândesc
la rândul meu la influența perso �
nalității mele asupra a ceea ce se
întâmpla sau asupra a ce și cum mi
se vorbea. Oamenii de care m�am
atașat cel mai mult au fost cu toții
bărbați cam de vârsta tatălui meu.
Mi�au povestit lucruri frumoase (o
poveste de dragoste, una de întra�
jutorare), m�au protejat, se vedea
că încercau să mă ajute cu tot ce
aveau, fără nici un alt gând. Para�
doxul este că n�am rămas în con�
tact cu nici unul dintre acești băr �
bați, în timp ce cu alții, da. Dacă
trebuie să aleg unul dintre ei, aș

spune Juan, un chilian care locuia
lângă deșertul Atacama și care era
foarte îndrăgostit de o anumită
Katia. Povestea lor era incredibil
de frumoasă și norocoasă, se în�
drăgostiseră când erau ado �
lescenți și, după 30 de ani de
căsătorie fiecare la casa lui, s�au
regăsit, și�au părăsit soțul, respec�
tiv soția și au rămas împreună.
Este secretul pe care Juan mi l�a
împărtășit. A fost singurul căruia
i�am mărturisit că scriam o carte în
care era foarte probabil să apără și
el și mi�a cerut să nu uit să scriu cel
puțin două pagini despre el și
Katia. Până la urmă, am scris șase
și e cel mai lung portret din carte.

Te gândești la o nouă călătorie,
nu neapărat în aceeași formulă,
bineînțeles, despre care să scrii
o nouă carte ? Ce proiecte de
scris ai în acest moment ?

Nu prea, am făcut două călătorii
noi de când m�am întors, ambele
tot cu autostopul, de fapt în a
doua am plecat din Franța și am
ajuns în Grecia, trecând prin Ro�
mânia. Deci, dacă mă întrebați,
pot să vă spun că autostopul este
complet posibil și la noi în țară!
Dar, am spus�o puțin mai înainte,
această călătorie în America de
Sud nu era subiectul cărții, ci con�
textul ei, deci nu�mi văd viitorul
scriind literatură de călătorie.
Sper să ajung să scriu alte cărți,
asta da! Chiar acum n�am nici un
proiect, doar îmi scriu temele pen�
tru facultate, dar înainte să încep
această primă carte nu mă gândi�
sem niciodată că voi deveni scrii�
toare și că voi avea o astfel de idee,
deci hai să sperăm că va fi la fel și
data viitoare, că în ciuda lipsei de
inspirație în prezent, într�o zi o 
să�mi vină o idee fără să o fi căutat!

Să sperăm că jurnalul tău 
va fi tradus în limba română. 
Ce le spui până atunci cititorilor
români?

Până atunci (să sperăm că vă
ajunge acest „atunci“), dragi cititori,
aș vrea să vă spun că, deși am ales
să plec la celălalt capăt al lumii și
să merg cu autostopul ca să pot trăi
această experiență de a vedea
aproape doar părțile cele mai fru�
moase, mai generoase ale oame�
nilor, o astfel experiență de a te
lăsa surprins, ajutat de oameni
străini, de a împărtăși cu ei po �
vești și gânduri, nu are în mod
obligatoriu nevoie să fie trăită la
un nivel atât de extrem. E nevoie
numai să�ți lași frica de�o parte,
să ai puțin timp și curiozitate ca
să poți trăi o astfel de întâlnire cu
totul neprevăzută oriunde. SDC

Nu este un jurnal
de călătorie, ci un
fel de galerie de
«portrete de întâl-
niri» alimentată de
gânduri și analize
ale mele. 

Ăsta este cel mai ciudat lucru pentru
mine, să-mi ţin cartea în mână și să mă
gândesc că o mulţime de oameni o vor
avea la ei acasă și că o vor citi. 
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Editura Polirom vă oferă un
eseu din volumul din Efectul de
lupă. Câteva priviri asupra cul-
turii contemporane de Teodor
Baconschi, apărut de curând 
și în ediţie digitală.

H.�R. Patapievici despre carte:
„Teologilor încruntați și schim�
nici, Teodor Baconschi face să le
succeadă, în cultura noastră, zâm�
betul urban și bine�crescut al teo�
logului de lume. Deloc întâmplă�
tor, anume «râsului patriarhilor»
i�a dedicat Baconschi, la începu�
turile sale, un studiu erudit și 
savant. Scriitor fluent, condescen �
dent și aulic, el practică un uma�
nism destins și informat, cu gra �
vități amuzate și politeți uneori
persiflante, ce trădează un scepti�
cism față de lume și lucruri pe care
calma și statornica sa credință în
ortodoxie, creștinism și Biserică nu
îl poate nici ascunde, nici înlătura.
Fraza sa bine scrisă și așezată, în�
chegată din toate încheieturile și
prinsă la patru ace cu toate încuie�
torile e frisonată de nervurile inte�
ligent trasate ale calificativelor,
care o pun în mișcare prin înțepă �
turile câte unui adjectiv când ma �
lițios, când amuzat, când glacial.
Multe formulări sunt memorabile,
în stilul clasic francez al contraste�
lor care scot caracterizarea din
jocul anulărilor și al contradicției.
Prin sunetul său de fond, scrisul lui
Baconschi sugerează o natură fun�
ciarmente serioasă, care însă, prin
liniile ei melodice și unele sunete
mai înalte, aduce la lumina reflec�
toarelor, în plină scenă, un tempe�
rament jovial și dispus la amuza �
mente. De aici armoniile atrăgă�
toare și cantabile pe care scriitorul
le scoate din mai toate subiectele
sale, chiar și când sunt dificile. Îl
ajută talentul diplomatic, care val�
sează elegant cu aporiile. Deși scri�
sul lui Baconschi e de atitudine și
mobilizează în formularea judecă �
ților�convingeri, proza lui e mai
presus de orice politicoasă, urbană,
civilă, debonară. Din punctul de ve�
dere al lucidității, Baconschi este
întru totul occidental, dar unul care
a rămas în fondul său afectiv, din
gust și înclinație, dar poate și din
orgoliu, un oriental. Ca orice orien�
tal, știe de toate și din toate; ca un
occidental, le știe temeinic și cu 

relativism critic. Nimic nu îl con�
vinge până la capăt, adică până la
schimbarea vieții, dar asta pe un
fond de credință statornică în
Dumnezeu, care ilustrează perfect,
am impresia, geniul religios care
ne e specific nouă, românilor: să
porți o credință absolută ducând o
viață relativă. 

Cetăţi visate, cetăţi 
ruinate, eseu din volumul

Efectul de lupă. Câteva
priviri asupra culturii con-
temporane, Polirom, 2020 

Modernitatea nu a început cu Ilu�
minismul kantian sau cu idealiza�
rea rousseauistă a „bunului săl �
batic“. A început prin platonismul
teologiei politice augustiniene. Pe
baza Noului Testament (unde
Iisus Hristos ne spune că Împă �
răția Lui nu e din „lumea aceasta“,
dar are reflexe în sufletul creș �
tinului încă de aici), Augustin in�
stalează în centrul destinului
occidental tensiunea dintre „ceta�
tea terestră“ și „cetatea divină“. El
era contemporan cu prăbușirea
Imperiului Roman de Apus și
moștenea, firește, gândirea esca�
tologică a primelor generații de
autori patristici. De fapt, escatolo�
gia creștină decurgea inevitabil
din tema paulină a celei de�a

doua veniri a Domnului. Semnele
declinului vechii ordini – înainte
de sinteza medievală romanică –
întețeau convingerea Bisericii că
lumea (și, prin urmare, istoria) se
află la capăt de drum. Cum Paru�
sia nu s�a produs nici în secolele
următoare, gândirea apocaliptică
a dormitat până la pragul „hiliast“
dintre primul și al doilea mileniu,
cu tot cu exploziile sale de spaimă
colectivă. Numai că, tocmai pen�
tru că spațiul european al fostului
Imperiu Roman era deja aproape
complet încreștinat, sosirea pe
scenă a Islamului, măsurată prin
fulgerătoarea lui expansiune în
nordul Africii și în Europa meri�
dională, a reactivat criza de iden�
titate a relativ omogenei christia �
nitas, pregătind evoluția Occiden�
tului de la „așteptarea sfârșitului“
spre imperativul de a apăra (prin
idealul cruciat al călugărului�sol�
dat) Țara Sfântă, privită ca terito�
riu terestru unde se va „inaugura“
Împărăția transcendentă a lui
Dumnezeu. În teologia politică a
Cruciadelor, așadar, aș fixa adevă�
rata origine a gândirii moderne,
definită prin căutarea Cetății di�
vine pe pământ, în istorie și ima �
nență, aici și acum. Toate utopiile
apărute în umanismul renascen�
tist și preluate apoi în religiile po�
litice ale modernității au fost
plata erorii fundamentale de a

vedea în Biserică – definită ca so�
cietas perfecta – anticiparea au�
tosuficientă a Împărăției lui Dum �
nezeu. Dacă există o comunitate
desăvârșită încă din viața de acum,
de ce n�am multiplica formulele
prin care înțelegem, propunem
sau forțăm ieșirea din latență și
realizarea ei stabilă? 

Nerăbdarea de a instaura Îm �
părăția lui Dumnezeu în interiorul
istoriei umane reprezintă esen� 
ța modernității – cu tot cu expe�
rimentele sale de inginerie so�
cială totalitară și cu mitologia sa
progresistă. După prăbușirea co�
munismului, teza lui Fukuyama
despre „sfârșitul istoriei“ nu a în�
grijorat pe nimeni, dimpotrivă –
a cimentat entuziast viziunea
naivă (și contrazisă, între timp,
factual) despre globalizarea ordi�
nii liberale și instaurarea unei
societăți mondiale pașnice, fericite
și luminos angajate într�un pro�
gres fără capăt. Nu doar un pro�
gres tehnologic sau științific –
oricine e de acord cu asta. Un pro�
gres moral rapid, obținut prin
insurgența contra majorităților re�
trograde și triumful minorităților,
ca izvor al unei noi ordini inclusive,
unde toate ipostazele umanului își
găsesc un loc sub soare. Noua cetate
a lui Dumnezeu nu e doar im�
anentă, ci și marcată de confirma�
rea (științifică) a redemp țiunii

universale (apocatastaza orige�
nistă). Implantul utopic, revitalizat
în numele nihilismului metafizic,
al relativismului etic și al de �
construcției de toate calibrele, se
traduce prin inflația prefixului
trans: transgender, transuma�
nism etc. Evanghelismul american
(care face sinteza dintre capitalism
și fundamentalismul biblic) e și el
parte a secularizării conceptului
de împărăție divină, chiar dacă
pare să se opună ideologic progre�
sismului liberal. Am putea spune
că taberele războiului cultural 
ca re incendiază Occidentul con�
temporan vor același lucru, cu mij� 
loace diferite, doar aparent irecon�
ciliabile. Tot ce pot anticipa ține de
eșecul acestor noi tentative. Hris�
tos avea dreptate și ne comunica
adevărul: Împărăția sa NU este din
lumea aceasta. Nu vom aboli moar�
tea în dimensiunea vieții noastre fi�
zice, terestre. Nu vom da naștere
unei noi umanități prin instru�
mentarul de bord pe care inte li �
gența noastră autonomă l�a ge� 
nerat. Nu vom „apuca“ să trăim,
aici, într�o societate perfectă și vom
plăti prin noi valuri de suferință în�
cercarea de a o fabrica. 

„Genul eseistic a punctat mo�
dernitatea – de la Montaigne
la Matthew Arnold –, reușind
să supraviețuiască în atmos�

fera versatilă a
postmodernității, căreia îi co�
respunde prin concizie, curio�

zitate politropică și montaj
fragmentar. El figurează lite�
rar accelerarea timpului isto�

ric, dispersia cognitivă și
confluențele interdiscipli�
nare, celebrând implicit un

anume hedonism al tatonării
sugestive. Fidel obiceiului de
a�mi reuni periodic, în volum,

textele altminteri blocate în
efemeride, le�am strâns în cel
de față pe cele din ultimii ani,
apărute inițial în săptămâna�
lul cultural «Dilema veche».
Cititorii vor regăsi aici regis�
trele unor centre de interes

(pentru mine) definitorii:
relația noastră cu Occidentul,
cu propria societate, cu faptul

religios și cu marile cărți.“
(Teodor Baconschi) SDC

Teodor Baconschi – Efectul de lupă.
Câteva priviri asupra culturii contemporane



11
ANUL XVII NR. 714
12 – 18 DECEMBRIE  2020 muzică

www.suplimentuldecultura.ro

Un neașteptat omagiu
enescian vine la sfârșit de
an de la Paris. Violonistul
Julien Szulman, recent nu-
mit concertmaistru al Or-
chestre Philarmonique de
Radio France, a înregistrat
împreună cu pianistul
Pierre-Yves Hodique un CD
dedicat anilor de studii ai
lui Enescu la Paris. 

Apărut pe 4 decembrie la Initiale,
noua casă de discuri a conserva�
torului național parizian, albu�
mul cuprinde patru lucrări pen� 
tru pian și vioară compuse de
Enescu sau pentru el, în perioada
studiilor din capitala Franței:pri�
mele sale două sonate (1897 și
1899) și două partituri care i�au
fost dedicate de profesorii din
anii parizieni: Sonata no. 1, op. 12
(1897) de André Gédalge și o piesă
scurtă a profesorului de vioară
Martin�Pierre Marsick, Attente
(1900) – Așteptare, înregistrată în
premieră. Un disc surprinzător și
emoționant.

FILIAȚIA FERRAS

Știam că inimoasa pianistă ro�
mâncă Alina Pavalache i�a invitat
pe Julien Szulman și Pierre�Yves
Hodique să susțină un recital în
octombrie, la cea de�a șaptea edi �
ție a „Întâlnirilor muzicale in �
ternaționale Georges Enesco“ de
la Paris, dar nu bănuiam că cei doi
vor scoate un album cu acest pro�
gram. Și nici că tânărul și excelen�
tul violonist are în pregătire o teză
de doctorat în interpretare muzi�
cală, recherche et pratique, la con�
servatorul francez CNSMDP (Con �
servatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris) în
parteneriat cu Sorbonne Univer�
sité, dedicat artei enesciene în pe�
rioada de studii franceze. 

Surpriza e cu atât mai mare
cu cât am descoperit, pe lângă căl�
dura interpretării, o adevărată
pasiune pentru Enescu: „Elev al
unui elev al violonistului Chri�
stian Ferras (unul dintre marii dis�
cipoli francezi ai lui Enescu), am
fost fascinat de figura mentorului
său George Enescu. Compozitor,

violonist, pianist și dirijor, multi�
plicitatea darurilor sale îl trans�
formă într�o figură inconturnabilă
în istoria muzicii din prima jumă�
tate a secolului 19“ e fraza cu care
își începe Szulman declarația de
dragoste din textul de prezentare.
Continuând tradi ția moștenirii
enesciene pe filiera școlii de vioară
franco�belgiene și contribuind la
publicarea unui album Forgotten
Ferras în 2016, muzicianul l�a des�
coperit pe Enescu și stilul atât de
personal al interpretărilor sale, în
care trăirea muzicală era cu adevă�
rat primordială. 

MUZICĂ ȘI MATEMATICĂ

Antoine Goulard e numele celui
care a fost chiar asistent al lui Fer�
ras și cu care Julien, fiul unei fa�
milii de profesori de matematică
și nepotul unui pictor cu origini
evreiești�poloneze, a început stu�
diul viorii la doar 5 ani. A conti�
nuat pregătirea muzicală la Tours
și la Paris cu Suzanne Gessner și
Patrice Fontanarosa și a lucrat
apoi cu Jean�Jacques Kantorow și
Pierre�Laurent Aimard, într�un
ciclu de perfecționare la CNSMDP.
Între concursurile naționale de
matematică și cele violonistice,
devine laureat a numeroase com �
petiții internațio nale, între care

Geneva și Long�Thibaud, la doar
20 de ani, și asistent la clasa Step�
han Picard de la Hochschule
Hanns Eisler din Berlin. 

Julien Szulman își împarte
cariera între concerte ca solist,
muzica de cameră și pupitrul
„violon solo“ la Orchestre Natio�
nale des Pays de la Loire. Este pro�
fesor la Academia Okushiga în
Japonia, violonist în orchestra
Saito Kinen și consilier muzical
personal al dirijorului Seiji Ozawa
în cadrul International Academy
Switzerland, iar din ianuarie 2021 va
deveni concertmaistru, printr�un
concurs câștigat în această toam �
nă, la Orchestre Philharmonique
de Radio France.

ARHEOLOGIA 
PASIUNII 

Cu pianistica subtilă și concen�
trată marca Pierre�Yves Hodique
în acompaniament, arta violonis�
tică a lui Julien Szulman e încân�
tătoare. Tandrețe și virtuozitate
fără strop de infatuare în Sonata
nr. 1 pentru vioară și pian op. 2, o
declarație fără echivoc de apar �
tenență la Viena lui Schubert și
Beethoven, cu ecouri prezente din
Wagner și Brahms, în care inter�
pretarea celor doi e robustă și li�
rică, cu dor autentic în arcușul

din personala și nostalgica parte
a doua Quasi adagio.

Sonata pentru pian și vioară
op. 12 în patru părți, dedicată de
André Gédalge, în martie 1897, lui
Enescu, e tandrețe și pasiune în
linia viorii și confirmă afecțiunea
specială a dascălului de contra�
punct și fugă, pentru adolescentul
genial sosit din necunoscuta Ro�
mânie via Viena. „Gédalge ne des�
chidea noi orizonturi“, avea să�i
povestească cincizeci de ani mai
târziu Enescu lui Bernard Gavoty,
„arătându�ne în același timp limi�
tele îngăduite. Mie personal mi�a
făcut un serviciu neprețuit si�
lindu�mă să mă rafinez, să�mi ies
din coajă“, continua compozitorul. 

Decojirea ca devenire de sine
se petrece destul de repede, cu
Sonata nr. 2 pentru pian și vioară
op. 6, la mai puțin de un an de la
succesul cu Poema Română de la
Concertele Colonne. Julien Szul�
man e conștient de importanța
acestui opus în traiectoria lui
Enescu, poate de aceea prima
parte Assez mouvementé e ușor
neliniștită, cu un tempo lax, dar
cu veritabilă trăire a jocului si�
nuos și subtil dintre zbaterea vio�
rii și acompaniamentul aparent
prozaic. Liniștita parte a doua e
memorabilă, căutarea prinde
con tur, dialogul vioară�pian e un
fluid care se scurge inexorabil
către concluzia viguroasă și ma�
gistral executată, cu spirit ludico�
elegant de violonistul francez. El
mărturisește că a avut șansa de a
consulta știma de pian care a
aparținut interpretei Céliny Chail�
ley�Richez, parteneră privilegiată
a lui Enescu cu care acesta a înre�
gistrat op. 6 în 1950. Partitura ori�
ginală păstrează notații care
provin, cu siguranță, direct de la
compozitor, Enescu fiind recunos�
cut pentru excesul de indicații su�
plimentare, în cazul de față acom �
paniamentul e punctat cu termeni
de sonorități orchestrale: „corn“,
„fagot“, „trompetă“ sunt trimiterile
descoperite de Szulman în acest
prețios document. 

Finalul discului e o bijuterie
de nici patru minute, Attente din
Poème d’été pentru vioară și pian
op. 24, nr. 3 de Martin�Pierre Mar�
sick, o înregistrare în premieră
mondială. Amintesc, ca o paranteză

necesară, un articol al regretatului
Victor Eskenasy cu titlul În onoa�
rea lui Martin Marsick: Pe urmele
unui mare pedagog al viorii și ale
lui George Enescu, apărut chiar în
SdC, în care acesta semnala de�
mersurile moștenitorului familiei
Marsick, rămase fără ecou în mu�
zicologia românească, complet ne�
interesată de documentele inedite
oferite spre studiu. 

Julien Szulman a studiat par�
titura originală la Bibliothèque
Nationale de France, respectând
chiar numeroasele digitații indi�
cate de compozitor în această
Așteptare, o piesă de salon ce va�
riază tema emoționantă prin sim�
plitate și delicatețe și pe care
cuplul Szulman�Hodique o cântă
cu căldura justă. Un detaliu intere�
sant: violonistul notează în textul
de prezentare că Marsick i�a dedi�
cat lui Enescu o partitură foarte li�
rică, fără patos și nici un pic de
virtuozitate. Celelalte trei părți
sunt dedicate lui Juliette Laval, Va�
lerio Oliveira și Jacques Thibaud,
lucrarea fiind scrisă după succesul
clasei lui M.P. Marsick la concursul
conservatorului din 1899.  

Enescu avea doar 14 ani în
1895 când sosește la Paris, capi�
tala unei „a doua Renașteri“, cum
o va numi în convorbirile cu Ber�
nard Gavoty. Aici a fost coleg cu
viitoarele glorii muzicale ale
Franței: Jacques Thibaud, Carl
Flesch, Alfred Cortot, Charles Koe�
chlin, Florent Schmitt și prieten
cu Maurice Ravel. Și�a uimit ca�
marazii și profesorii, a frecventat
saloanele prințesei Elena Bibescu
unde i�a cunoscut pe Proust și pe
Saint�Saëns, a cucerit pretențiosul
public parizian cu arta interpretă�
rii violonistice, dar, mai ales, s�a
dedicat cu patimă marii sale iu�
biri, compoziția. Acest disc proiec�
tează o nouă perspectivă asupra
remarcabilei personalități enes�
ciene în atmosfera încărcată de is�
torie a Conservatorului din Paris.
Pentru el și pentru interpreta�
rea luminoasă și angajantă, îi
mulțumesc emoționat lui Julien
Szulman. SDC

George Enescu la Conservatorul
din Paris (1895-1899) CĂTĂLIN SAVA

RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Să nu lași
moartea să te găsească, de
Bogdan Răileanu, care va
apărea în curând în colecţia
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Dimineața a plecat să despartă
oile cu ceilalți ciobani, iar la
amiază era mort. Când l�am găsit,
zăcea într�o baltă de sânge. Încă
era cald când am ajuns io acolo, în
burtă avea înfipt fluierul meu de
os. Privea spre cer cu niște ochi
scremuți de parcă și�ar fi ținut
respirația sub apă. Din spate l�am
auzit pe Vâlcu: Țiganii, în Paștele
mamii lor!

M�am uitat la el. Și eu m�am
gândit la țigani, dar de țigani tre�
cuserăm acum vreo trei zile. Era și
Gavril acolo. Oile ne ocoleau în
liniște smulgând smocuri de iar �
bă. Se simțea căldura lor, mirosul
de oaie și iarbă ruptă se amesteca
cu noi, cu moartea lui Anghel. Am

scos fluierul din el. L�am șters cu
un șomoiog de iarbă și l�am pus
pe pieptul alb, pătat de sânge.
Cred că erau vreo zece tăieturi.
Cele de pe piept păreau curate, nu
sângeraseră prea mult. Pielea era
puțin umflată pe margini. M�am
uitat în jur, dar caii erau departe. 
I�am închis ochii. Părea că își ține
respirația în continuare, că din
clipă în clipă o să scoată aerul ăla
afară din piept. Am așteptat să
treacă turmele și m�am ridicat, am
pus mițoasa peste el, l�am înfășurat
bine și l�am legat cu o sfoară de jur
împrejur. Arăta ca un mort deja și
abia ce murise. Oamenii se trans�
formă repede în morți, viața uită
imediat de ei. Erau departe țiganii,
m�am gândit iar. Ce treabă avuse�
seră ei cu țiganii? Nu pricepeam ni�
mica, cum murise ăsta micu’ așa din
senin, cine să�l taie?

— Nu știi cum îs țiganii, Ar�
hipe? O dată nu ești atent și te�a
tăiat. I�o fi prins la furat.

— Da’ ce țigani sunt aici, bre?
Unde vezi matale țigani?

— Păi și atunci cine?
— Păi da, atunci cine? am

spus și eu uitându�mă după cai.

Gavril și Vâlcu păreau îngri �
jorați de ceva, dar nu de Anghel. Se
uitau la mine de parcă aș teptau
ceva, așteptau să le zic ceva, și
atunci, pe câmpul ăla gol, am simțit
pentru prima dată moartea cum
îmi dă târcoale. O fi fost moartea
lui Anghel care încă nu luase tot de
acolo? O fi fost a mea? Oile au tre�
cut de noi și omul mort a părut și
mai mort, lumea se lărgea în jurul
lui. Gavril și Vâlcu au rămas spri �
jiniți în bâtele lor, aplecați ușor de
spate, privind tăcuți. Vâlcu ținea
mâna pe brișca de la brâu. Am flu�
ierat o dată după cai și și�au ridicat
capetele din iarbă. De sus au înce�
put să cadă fulgi de zăpadă mici și
un vânt rece nu�i lăsa să ajungă pe
pământ. Parcă nu erau pregătiți.
Fulgii de nea, mirosul de iarnă
proaspătă, Anghel nu avea să mai
simtă toate astea, lumea continua
fără el, oile behăiau mai departe și
își umpleau burțile cu iarba uscată.
Anghel va deveni rădăcini, din el
copaci și iarbă vor crește. Un cal 
s�a apropiat și s�a oprit lângă noi.
Eram trist că lumea nu se oprea
oleacă din mersul ei, ce�o însemna
oleacă, nu o zi, nu un ceas, dar
măcar cât bate o pasăre din aripi să
simți că nu a trăit omul degeaba, că
lumea l�a simțit când a plecat și
amintirea lui rămâne. Mă gândeam
la mine. Puteam să fiu eu în locul
lui Anghel și acum n�aș mai fi știut
nimic din toate astea. Îmi era milă
de mine. Mă gândeam la mama.
Trebuia să�l duc acasă.

— Ce faci, Arhipe? a întrebat
Vâlcu cu glas aspru.

— Îl duc acasă, am spus tră�
gând de mițoasă.

Era mai ușoară decât am crezut.
— A venit iarna, măi omule. În

munți e viscol acuma. Nu te uiți?
— Mă uit, mă uit, le�am zis. Voi

unde erați când Anghel a fost tăiat?
— Adică ce vrei să spui? a zis

Vâlcu dându�și clopul pe spate.
— Nu spun nimic, întreb.
— Cu oile la adăpat, a răs�

puns Vâlcu, da’ tu unde erai, Ar�
hipe? Că doar sunteți veri.

— Nu poți să pleci acum, a
spus Gavril, așteaptă să treacă
ninsoarea asta și pe urmă.

— Viermii nu așteaptă, am
răspuns.

L�am ridicat pe cal și mă pre�
găteam să urc și eu când din spate
am simțit o mână cum mă prinde.
Vâlcu voia să mă oprească. L�am
împins și s�a împiedicat. Mirosea
a băutură. A înjurat și s�a ridicat
să vină iar după noi, dar din spate
l�a prins Gavril. Am încălecat, dar
Vâlcu nu s�a lăsat.

— Stai, mă, țâcă, am auzit din
spate vocea lui Vâlcu rea și oțelită
de ură.

Calul o luase la galop. M�am
uitat în urmă. Vâlcu alerga după
noi. S�a împiedicat și a căzut în
țărână. Înainte era iarna. În spate
era moartea. Fulgii îmi intrau în

ochi și�n gură. Țineam de mițoasă
să nu cadă mortul de pe cal și îmi
era greu. Cerul era de plumb, se
prăvălea peste noi. Oile erau li�
bere. Trebuia să mă întorc după
ele. Cândva. Cum? Nici nu știam.

Am mers cu calul vreme de câ�
teva ceasuri. În urmă nu mai ve�
deam câmpia largă. La marginea ei
erau saivanele la care trebuia să
ajungem. Puțin mai la sud se ve�
deau orașul, case, turlele unei bise�
rici. Acolo erau oamenii care trăiau
la grămadă și care acum fugeau din
calea bolii, pedeapsa lui Dumnezeu.
Boierii erau îngroziți să vadă oa�
meni în jurul lor. Fugeau în cara�
vane lungi, care încărcate cu lăzi și
animale, slugi, țigani, câini jigăriți.
Urcau spre munte, spre satele unde
aveau conace. Poate oile vor lua
locul oamenilor din orașe, puteam
să le văd bezmetice cum umblau pe
străzi, prin casele oamenilor, cum
se urcau în paturile lor, prin bucă�
tării, șoproane părăsite. Oile nu se
îmbolnăveau de boala oamenilor.
Oile mureau de cuțitul oamenilor.
Oile lui Anghel, oile lui popa Boca,
știau ele că Anghel se prăpădise?
Acum Vâlcu putea să le taie pe toate
în voie, să le vândă. Dar cui? Nu mai
cumpăra nimeni nimica. SDC

Bogdan Răileanu –
Să nu lași moartea
să te găsească

CARTEA
Aceasta este povestea lui Arhip, ciobanul care e posibil să fi adus la viaţă balada Mioriţa. El
pornește în transhumanţă alături de alţi trei ciobani din Munţii Vrancei spre câmpie. Pe drum, cel
mai tânăr dintre ei este ucis în condiţii neclare. Datoria lui Arhip este acum să-l ducă pe tânărul
mort înapoi în satul de munte, iar această călătorie se transformă într-o confruntare cu moartea
care îl face pe cioban să-și împlinească destinul – să dea lumii o baladă și un mit fondator. Ca orice
autor, Arhip e tentat să pună în poveste experienţa lui personală cu moartea. Personajele vorbesc
în numele lui. Asasinarea tânărului ciobănaș este doar un pretext pentru a scoate din adâncul lui
Arhip un eu tulburat de prezenţa morţii. SDC

AUTORUL
BOGDAN RĂILEANU s-a născut pe 11 iunie 1980 la Buftea. 
A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii din
București. În 2014 a participat la o serie de cursuri de scriere
creativă organizate de „Revista de Povestiri“, sub îndrumarea lui
Florin Iaru și Marius Chivu. În 2015 a debutat cu o povestire în re-
vista „Iocan“. A publicat volumul de povestiri Tot spaţiul dintre
gândurile mele (Polirom, 2017) și romanele Dinţii ascuţiţi ai binelui
(2018) și Teoria apropierii (2019). SDC
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Joi, 3 decembrie 2020, în-
cepând cu ora 10.00, a avut
loc decernarea premiilor Acad-
emiei Române pentru anul
2018. Volumul „Ultima dorinţă“.
Comédii de Radu F. Alexandru,
apărut la Editura Polirom, a
primit Premiul „Ion Luca 
Caragiale“.

Premiile au fost acordate celor
mai reprezentative creații știin �
țifice și culturale românești, reali�
zate sau publicate în anul 2018 în
domenii diverse, de la literatură,
istorie, filosofie, arte plastice, tea�
trale și muzicale, până la matema�
tică, fizică, chimie, biologie, agro� 
nomie, silvicultură, știin țe tehnice
și tehnologia informației.

Din cauza condițiilor speciale
impuse de situația pandemică,
evenimentul s�a desfășurat în for�
mat hibrid, în Sala de Prezidiu

reunindu�se în acest an doar
membrii Biroului Prezidiului
Academiei Române, aflați în con�
exiune online cu președinții celor
14 secții științifice ale Academiei.
Pentru anul 2018 au fost acordate

63 de premii din cele 81 prevăzute
de regulament. 

„Ultima dorință“. Comédii de
Radu F. Alexandru a mai primit
Premiul Cartea de teatru a anului
2018, oferit de Uniunea Scriitori�
lor din România.

„Îi cunosc bine pe toți care se
bălăcesc în burta cașalotului în
care trăim. Pe cei de azi și pe cei
de ieri: președinți, prim�miniștri,
înalți demnitari – leadershipul,
cum i se spune acum. Au făcut și
continuă să facă tot ce este în pu�
terile lor ca lucrurile să rămână
pe pământul ăsta așa cum sunt de
când e lumea. Nu le�a fost ușor:
mai tot timpul au fost tentative
ale unora și ale altora să ne desta�
bilizeze, să ne colonizeze, să ne fa �
că să ne mișcăm în rând cu cei �
lalți. Nu au reușit și nu vor reuși
în veci. Pentru că mereu și mereu

se ridică un «nou val» de români
verzi care își iubesc țara și duc
mai departe lupta de rezis tență.“
(Radu F. Alexandru)

„Scriitor, dramaturg, scena�
rist, eseist, dar și om politic anga�
jat în apărarea valorilor demni �
tății umane, Radu F. Alexandru
este astăzi și cel mai răsfățat dra�
maturg al scenelor bucureștene.
Piesele lui, viu aplaudate, fac săli
pline. Plac în egală măsură publi�
cului și criticii, performanță rară,
pentru că, de regulă, criteriile
celor două tabere nu se prea în�
tâlnesc.“ (Manuela Cernat)

„Nu avem mulți dramaturgi
care să�și fi însușit atât de bine
limbajul acestui dificil gen artis�
tic. Radu F. Alexandru îl cunoaște
ca pe o limbă maternă, astfel încât
se și joacă folosindu�l. Răsturnă�
rile de situație, paradoxurile,
umorul de idei, dizolvarea neaș �
teptată a frivolității în tragism și

depășirea disperării prin amuza�
ment, toate aceste manifestări ale
unei mobilități intelectuale ieșite
din comun fac ca piesele de teatru
să fie imprevizibile și captivante.
Nu întâmplător, după ce urmă�
resc un spectacol care are la bază
un text de Radu F. Alexandru, îi
aplaud pe actori, îl aplaud pe re�
gizor, dar vreau neapărat să�l
aplaud și pe dramaturg.“ (Alex.
Ștefănescu)

„Cele cinci piese din Ultima
dorință alcătuiesc deopotrivă un
volum puternic și tulburător de
literatură, care abordează cu
umor amărui crizele omului con�
temporan, și o ofertă de reperto�
riu de nerefuzat pentru scenele
noastre. Arta lui Radu F. Alexan�
dru de a vedea universalul în spa�
tele deambulărilor clipei prezen� 
te mi se pare magistrală, venind
direct din marea tradiție caragia�
liană.“ (Răzvan Voncu) SDC

Joi, 26 noiembrie 2020, în
cadrul adunării generale an-
uale a PEN România
(desfășurate online), s-a acor-
dat Premiul PEN România
2020. Laureatul de anul acesta
este regretatul Vintilă Mihăi -
lescu, pentru volumul În cău -
tarea corpului regăsit. O ego-
analiză a spitalului (Editura
Polirom, 2019).

Premiul PEN România a fost
înființat în 2013. El se acordă anual
unei cărți sau serii de cărți – din
genurile eseu, memorii, jurnal,
roman, interviu, poezie –, care ex�
primă valorile de implicare civică,
libertate a cuvântului, promova�
rea democrației, păstrarea memo�
riei colective, apărarea dreptu� 
rilor omului, lupta împotriva 

cenzurii, solidaritate internațională.
Aceste valori reprezintă emblema
și specificul organizației PEN In�
ternational, din care face parte și
PEN România. Premiul se acordă
în fiecare an în luna noiembrie.

Premiul care a fost acordat
anul acesta a avut în vedere cărți
apărute în 2019. Juriul (compus
din Magda Cârneci, Ruxandra Ce�
sereanu, Bogdan Ghiu, Mariana
Gorczyca, Claudiu Komartin, Mi�
runa Vlada, Radu Vancu, membri
ai comitetului de conducere) a
ales, prin mai multe tururi de
scrutin succesive, din nu puținele
titluri pline de merite publicate în
anul precedent, douăsprezece:
Mariana Codruț, Pulsul nu poate
fi minimalist (Editura Paralela
45); Dan Coman, Aceste lucruri
care nu se vor schimba niciodată

(Editura Polirom); Anastasia Ga�
vrilovici, Industria liniștirii
adulților (Casa de Editură „Max
Blecher“); Medeea Iancu, Dela�
croix este tabu: Amendamentele
lirice (Editura frACTalia); Florin
Iaru, Jos realitatea! (Editura Para�
lela 45); Vintilă Mihăilescu, În
căutarea corpului regăsit (Edi�
tura Polirom); Mihaela Miroiu,
Maria Bucur, Nașterea cetățeniei
democratice. Femeile și puterea în
România modernă (Editura Hu�
manitas); Ioana Nicolaie, Cartea
Reghinei (Editura Humanitas);
Horia�Roman Patapievici, Anii
urii (Editura Humanitas); Cezar
Paul�Bădescu, Frica de umbra
mea (Editura Polirom); Cosmin
Perța, Arșița (Editura Paralela 45);
Livia Ștefan, Thanato Hotel (Casa
de Editură „Max Blecher“).

„Observator cultural“ publică
un dosar dedicat lui Vintilă Mihăi�
lescu, laureatul premiului PEN 

România 2020. Contributorii sunt
Ruxandra Cesereanu, Bogdan Ghiu,
Bogdan Iancu, Miruna Vlada. SDC

Premiul „Ion Luca Caragiale“ al Academiei
Române pentru anul 2018 – „Ultima
dorință“. Comédii de Radu F. Alexandru

Premiul PEN România 2020, acordat
(post-mortem) lui Vintilă Mihăilescu
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Decizia de
săptămâna trecută a
studiourilor Warner
de a distribui gratuit
toate marile premiere
ale anului viitor pe
serviciul de streaming
HBO Max în același
timp cu distribuția
tradițională la cinema
a provocat un val de
furie la Hollywood.

În primul rând au protestat
lanțurile de cinematografe, te�
mându�se, pe bună dreptate, că
astfel de decizii vor contribui la
falimentul lor. A venit apoi rândul
actorilor și realizatorilor acestor
filme, pe măsură ce au apărut de�
talii despre această decizie con�
troversată.

Regizorul Christopher Nolan
(foto) a condamnat faptul că de�
cizia WarnerMedia a fost luată
„noaptea ca hoții“ și că realizatorii
nu au fost consultați. „Pentru 2021
au făcut filme pentru acest studio
unii dintre cei mai respectați regizori și dintre cele mai mari ve�

dete care, în unele cazuri, și�au de�
dicat mai mulți ani acestor filme.
Sunt filme create pentru a fi văzute
de un public cât mai numeros. Iar
acum este sunt folosite doar pe post
de conținut pentru un serviciu de
streaming fără succes, fără ca ni�
meni să fie consultat“, spune Nolan.

La fel de supărați sunt regizorii
James Gunn și Denis Villeneuve,
care realizează două dintre block �
busterele anului viitor, The Sui�
cide Squad și Dune. Iar supărarea
celor implicați în aceste proiecte
a crescut și mai mult când s�a aflat
că Warner a discutat această deci�
zie doar cu regizoarea filmului
Wonder Woman 1984, Patty Jen�
kins, și cu vedeta filmului, actrița
Gal Gadot. Fiindcă Warner crede
că noul Wonder Woman va fi un
succes și dorește o continuare, nu
a ezitat să ofere câte o despăgubire
de 10 milioane de dolari fiecăreia,
pentru decizia de a difuza filmul
în streaming.

Realizatorilor și actorilor impli �
cați în celorlalte filme nu li s�a ofe�
rit însă, cel puțin deocamdată, o
astfel de compensație. Iar asta are
consecințe dramatice asupra ve�
niturilor lor: contractele multora
prevedeau cote din profitul filme�
lor, profit drastic redus în cazul
în care aceste producții vor fi
doar distribuite limitat la cinema.
Mai ales în cazul Dune, multe din�
tre numeroasele vedete care joacă
în film au acceptat salarii reduse

compensate cu cote mai mari din
profit, în ideea că salariile mai
mici ar reduce bugetul de pro �
duc ție, permițând filmului să fie
realizat.

Până și un star precum Keanu
Reeves, vedetă al viitorului Matrix
4, cunoscut pentru extrema lui ge�
nerozitate, a fost iritat de atitudi�
nea celor de la Warner. „Cu aceas �
tă decizie, Warner Bros. a reușit
să înstrăineze exact oamenii de ta�
lent pe care s�a chinuit atât de
mult să îi atragă“, au comentat
reprezentanții actorului. În aceeași
situație se află și alte nume mari
precum Denzel Washington, Mar�
got Robbie, Will Smith, Hugh
Jack man sau Angelina Jolie.

Alături de regizori și vedete, la
fel de supărate pe Warner Bros.
sunt ghildele profesionale (ghilda
regizorilor a anunțat că intențio �
nează să boicoteze filmele studi �
oului) și agențiile de casting, care
iau în considerare și posibilitatea
unui val de procese. Și Legendary
Pictures, casa de producție care
realizează propriu�zis Dune pen�
tru Warner Bros., se gândește să
se adreseze justiției pentru a opri
difuzarea filmului pe streaming.

Beneficiară a unei despăgubiri
preferențiale, Patty Jenkins a fost
una dintre puținele persoane care
au apărat decizia studioului, pe
motiv că „am trăit un an complet
nebun și trebuie să fii pragmatic
și să îți analizezi foarte bine
prioritățile“, neuitând să precizeze

că, în principiu, este totuși de
acord cu Christopher Nolan.

Numai că Nolan, unul dintre cei
mai respectați regizori ai momen�
tului, are o altă părere decât Jen�
kins. „Cei mai mari regizori și cele
mai importante staruri s�au culcat
aseară gândindu�se că lucrează
pentru cel mai mare studio de
film, dar când s�au trezit dimi �
neața au constatat că lucrează
pentru cel mai prost serviciu de
streaming. Warner Bros. are la
dispoziție o mașină incredibilă de
distribuit opera unui cineast peste
tot, la cinema sau TV, dar în acest
moment o face bucăți. Și nici mă�
car nu înțelege ce pierde. Decizia
nu are sens din punct de vedere
economic, fiindcă chiar și cel mai
de rând investitor pe Wall Street
poate face diferența între disrup �
ție și disfuncție“, a declarat Nolan
pentru „The Hollywood Reporter“. 

Pe de altă parte, analiștii susțin
că Warner Bros. nu a avut încotro
decât să ia această decizie (foarte
costisitoare, fiindcă pune în pri�
mejdie potențiale încasări de
aproape 1 miliard de dolari pe
film). Justificarea ar fi că numai
așa poate readuce HBO Max, ser�
viciul său de streaming, afectat de
mari probleme, din nou în lupta
pentru supremația pieței. Este o
luptă ca o adevărată „urzeală a
tronurilor“ pentru ceea ce, toți
sunt de acord, va fi forma domi�
nantă a divertismentului în viito�
rul apropiat. SDC

Cum a reușit
Warner Bros.
să enerveze
întreaga lume



moștenitor modern al lui El Gre �
co“, a comentat artistul francez
Joann Sfar.

SECRETUL MONOLIȚILOR

Între timp, misterul monolitului
metalic descoperit în statul Utah
a fost lămurit: nu este un mesaj

extraterestru, ci este o instalație
creată de un colectiv de artiști din
New Mexico intitulat The Most Fa�
mous Artist. Spre marea lor sur�
prindere, monolitul a devenit un
fenomen viral. Imediat după des�
coperirea primului obiect în Utah,
un al doilea monolit a apărut în
România și, apoi, un al treilea în
California, produs și el, se pare,
de un grup de artiști. Duminică,
al patrulea obiect metalic și�a fă�
cut apariția pe o plajă din Marea
Britanie, urmat de un altul în
Olanda. În fine, un alt monolit și�a
făcut apariția în Franța, lângă Poi�
tiers. Acest din urmă obiect a fost
realizat de un anume Ludovic, un
„artizan sudor“ din regiune care a
explicat: „2020 este un an special,
e un an dur. Dar lumea culturală
este aici, vie. Pentru mine, mono�
litul este înainte de toate un sim�
bol cultural“. SDC
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CELE MAI CĂUTATE FILME 
ȘI SERIALE

Conform clasamentelor căutărilor
pe Google (Google Trends 2020),
serialele și emisiunile TV care au
suscitat interesul publicului au în
comun un singur lucru în întreaga
lume: sunt toate producții sau
sunt difuzate de Netflix. Dincolo
de aceasta, topul variază de la țară
la țară, dar, global, cele mai cău�
tate serii în 2020 au fost:
1. Tiger King; 
2. Big Brother Brasil; 
3. Money Heist; 
4. Cobra Kai; 
5. The Umbrella Academy.
În ce privește filmele, anul 2020
este caracterizat de un interes glo�
bal pentru următoarele producții:
1. Parasite;
2. 1917;
3. Black Panther;
4. 365 dni (foto);
5. Contagion.
În România, cele mai căutate filme
ale anului pe Google au fost: 1. 365
dni (o dramă erotică poloneză pe
modelul Fifty Shades of Grey, ba�
zată pe un roman de Blanka Li�
pińska și difuzat cu mare succes
pe Netflix); 2. Miami bici (comedia
produsă de Codin Maticiuc, cu un
succes considerabil și în sălile de
cinema); 3. Contagion; 4. Miraco�
lul din celula 7 (o dramă tur�
cească difuzată de Netflix); 5. After
we collided; 6. Parasite; 7. Enola
Holmes; 8. Black Panther (un in�
teres resuscitat probabil de moar�
tea actorului Chadwick Boseman);
9. 1917; 10. Mulan.

SCRIITOARELE ELENEI
FERRANTE

Celebra și misterioasa scriitoare
italiană a redactat o listă a celor
40 de cărți preferate scrise de 

femei. Lista a fost redactată și pu�
blicată pe site�ul Bookshop.org,
un magazin online lansat în fe�
bruarie cu misiunea de a ajuta li�
brăriile independente, mai ales
din SUA și Regatul Unit, să vândă
de la distanță. Pe lista Elenei Fer�
rante apar Doris Lessing, Zadie
Smith, Marguerite Yourcenar, An�
nie Ernaux, Marguerite Duras, Né�
gar Djavadi, Natalia Ginzburg,
Elsa Morante sau Mieko Kawa�
kami. Lista completă poate fi con�
sultată pe Bookshop.org.

CONCERT ÎN 
REALITATE VIRTUALĂ

Franța înlocuiește tradiționalul
foc de artificii de la finalul acestui
an cu un concert inedit al lui Jean�
Michel Jarre, într�o formulă adap�
tată noului mileniu: celebrul mu�
zician va concerta live, dar sub
forma unui avatar, într�o recon �
strucție digitală a catedralei Notre�
Dame (digitalizată chiar înainte de
incendiul din aprilie 2019). Va fi un
eveniment virtual ce va fi difuzat
în direct pe platformele YouTube

și Facebook, între 23:25 și 00:15,
ora Franței. „Zeci de creatori și
tehnicieni lucrează de luni de zile
la acest concert imersiv care lan�
sează o invitație lumii întregi să
viziteze virtual Orașul Luminilor
pe 31 decembrie“, spune Anne Hi�
dalgo, primarul Parisului.

ANIVERSARE TRISTĂ

Pe 8 decembrie s�au împlinit 40
de ani din ziua în care John Len�
non era asasinat la New York de
către un fan deranjat mintal.
Moartea fostului Beatle a declan �
șat o undă de șoc la nivel planetar,
iar pe 14 decembrie 1980, la apelul
văduvei lui Lennon, Yoko Ono,
150.000 de persoane s�au strâns
în Central Park, la doi pași de lo�
cul crimei, pentru a aduce un
omagiu tăcut artistului. Multe
posturi de radio și�au suspendat
și ele emisia vreme de 10 minute.
După 40 de ani, în ziua de 8 de�
cembrie, o mulțime de fani și mu�
zicieni s�au strâns în Central Park
pentru a�l comemora pe Lennon.

RĂMAS BUN, 
RICHARD CORBEN!

Artistul Richard Corben, unul
dintre cei mai mari autori de
benzi desenate american, a încetat
din viață pe 2 decembrie, la vârsta
de 80 de ani. Pasionat de SF, fan�
tastic și horror, absolvent al Kan�
sas City Art Institute, Corben a de�
venit un star mondial al BD�ului
în anii ’70, mai ales după colabo�
rarea cu legendara revistă fran�
ceză „Métal Hurlant“, cu seriile lui
heroic fantasy, dar și cu alte serii
horror, printre care multe adap�
tări după operele lui Edgar Allan
Poe sau Lovecraft. „A fost un

PE SCURT
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Când devine mai interesant să
pui murături decât să te uiți la
un film care nu�ți place (dară�
mite să mai și scrii despre el), te
întrebi cum se vor așeza prio �
ritățile după această perioadă
intermediară, încă neîncheiată. 

Îmi propusesem să scriu despre
noua mini�serie Buturuga mică /
Small Axe, realizată de Steve
McQueen, dar după un prim epi�
sod care nu mi�a zis nimic, n�am
mai avut răbdare cu episodul Lo�
vers Rock, pus de Stephanie Za�
charek pe locul 5 în topul celor mai
bune filme ale lui 2020 din „The
Time“, top unde colectiv, de Ale�
xander Nanau, e pe locul 2 (după
First Cow, de Kelly Reichardt)!

Mult mai mult suflet am găsit
în Honey Boy, primul lungmetraj
de ficțiune al regizoarei indepen�
dente Alma Har’el, realizat după
scenariul lui Shia LaBeouf. Și
acest film din 2019 e disponibil pe
HBO GO. Față de activismul poli�
tic (sincer, de altfel) al lui Steve
McQueen, Honey Boy vorbește
despre părinți traumatici și des�
pre dificultatea de a nu da mai de�
parte bagajul emoțional primit de
la părinți. Ceea ce face filmul și
mai important e că vorbește des�
pre o rană deschisă reală și că a
fost un fel de terapie pentru Shia
LaBeouf, a cărui poveste cu tatăl
său, Jeffrey, o transpune pe ecran. 

Shia LaBeouf a fost arestat în
2017, când filma The Peanut Butter

Falcon, și trimis la dezalcoolizare.
Când a fost diagnosticat cu sin�
drom de stres posttraumatic și a
început cu un psiholog să adune
piesele și să refacă istoria traumei,
i�a venit ideea unui scenariu de
film. A început să scrie pe măsură
ce avansa cu terapia și i�a trimis
paginile, pe măsură ce le scria, re�
gizoarei Alma Har’el, care făcuse
până atunci doar documentar, dar
cu care rezona pentru că și ea avu�
sese un părinte alcoolic. (Oricum

prea multă lume nu mai vorbea cu
el în perioada aceea.)

Când proiectul a căpătat con�
tur, în rolul lui Shia LaBeouf la 22
de ani a fost distribuit Lucas He �
dges (nominalizat la Oscar pentru
Manchester by the Sea), în vreme
ce rolul lui La Beouf la 12 ani i�a
fost dat unui mic actor britanic
extraordinar, Noah Jupe, care
deja jucase în câteva filme și care
seamănă puțin cu personajul real
pe când intra în lumina reflectoa�
relor, în serialul Even Stevens de
pe Disney Channel. (Evident, per�
sonajele din film nu au numele
reale.)

Ca totul să fie și mai greu, La�
Beouf a acceptat să joace rolul ta�
tălui, încurajat de faptul că și în
terapie recursese la jocuri de rol.
Asta l�a ajutat să�și înțeleagă mai
bine părintele și să înceapă să�l
ierte pentru răul făcut, iertarea și
compasiunea fiind singurele care
ne pot ajuta să ne vindecăm cu
adevărat. 

Distins la Sundance cu un
premiu special, Honey Boy e un
mic film independent despre o
mare rană, care surprinde dificul�
tatea unor oameni de a fi părinți și
dificultatea copiilor de a înghiți
hrana lor amestecată. El vorbește în
mod realist, poetic uneori, despre
forța copiilor de a răzbi, de a fi de
multe ori părinții propriilor părinți
și de a pune capăt transmiterii trau�
mei de la o generație la alta. 

În cu totul alt registru, noua
mini�serie HBO 30 de arginți/ 30
monedas, a cunoscutului cineast
spaniol Álex de la Iglesia, e un di�
vertisment de foarte bună cali�
tate, în care thrillerul și horrorul

cu influențe religioase incorpo�
rează referințe cinematografice și
nu pierde din vedere un umor fin.
Acțiunea începe într�un sat din
Spania zilelor noastre, unde o va �
că naște un copil și continuă, um�
flându�se ca laptele pus la fiert,
într�o poveste despre demoni, po �
sedați, preoți exor ciști misterioși,
conspirații papale și terorism
internațional. 

Imaginând fiecare episod ca
pe un film de sine stătător, Álex de
la Iglesia (care a lucrat scenariul
împreună cu colaboratorul său
mai vechi Jorge Guerricaechevar�
ría), păstrează tiparele genului,
dar le adaptează într�un mod iro�
nic, având grijă să păstreze o aură
de mister în jurul fiecărui perso�
naj. Dovadă că a înțeles perfect
strategia unui serial TV e faptul că
fiecare episod acumulează noi
informații care lărgesc și com�
plică povestea, înăuntrul fiecărui
episod firul narativ modificân�
du�se permanent, uneori de la o
scenă la alta.

Cei care încearcă să facă lu�
mină într�o poveste care se întu�
necă tot mai mult sunt o tânără
frumoasă și dură ca într�un film
american – și care e de fapt veteri�
narul satului (Megan Montaner) –
și primarul (Miguel Ángel Silves�
tre) frumos ca un fotomodel și cu
mușchii lucrați, dar aflat sub pa�
pucul soției. Cei doi par mult mai
ușor de citit decât tenebrosul
preot Vergara (Eduard Fernán�
dez), care e mai impenetrabil ca
un jucător de poker și mai alune�
cos ca o anghilă. Ceea ce ține po�
vestea la un loc e, în esență, faptul
că nu știi în ce tabără e. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Un grup de angajați ai unei
corporații, prieteni și colegi, au
hotărât să petreacă weekendul la
munte, în sălbăticie, cât mai de�
parte de societate. 

O binemeritată deconectare, fiind �
că munca de birou, cu ochii me �
reu în monitor, este mare consu 
matoare de nervi. Și�au montat
corturile pe o costișă alpină, în
apropierea unei stâne de ovine.

Bine gândit, fiindcă orice vizită a
ursului ar fi fost anunțată de către
câinii de pază ai baciului.

După o primă seară cu con�
serve, foc de tabără, cu chitară și
cântece haiducești, turiștilor le�a
venit ideea de a cere ciobanului,
contra cost, să le prepare o oaie la
groapă după vechea rețetă. Omul
a acceptat, mai ales că avea nevoie
de bani, el nefiind plătit de nici o
companie de telecomunicații pen�
tru a face reclame televizate. Le�a
dat chiar și posibilitatea să�și
aleagă singuri mioara, dintre cele
aproximativ o sută optzeci care
pășteau în apropiere. Întâmpla�
rea face că cea mai grasă, pe care

ei puseseră ochii, era neagră.
— No, care să fie?   
— Aia.
— Care, că nu înțeleg spre

care arătați ’mneavoastră.
— Aia, dom’le, de acolo. Cea

cu patru picioare și cu blana
lungă.

— Păi toate au patru picioare și
toate�s lânoase, că nu am apucat să
le tund, nimeni nu cumpără lâna.

— Aceea care se uită înspre
stânga.

— Toate se uită spre stânga,
fiindcă acolo este berbecul. Care
e, ce culoare are?

Aici discuția a intrat în impas,
fiindcă grupul era format din oa�
meni educați, care respectă liber�
tatea celui de lângă și evită orice
formă de discriminare. Erau ferm
hotărâți să explice ciobanului care
era oaia cu pricina, fără a face vreo

referire la coloritul blănii.
— Aș prefera să nu spun ce

culoare are. Dar este aia, dom’le,
cea grasă. Ați auzit? Tocmai a be�
hăit.

— Nu am fost atent, că a lătrat
și câinele. Dar le cunosc pe toate
după cum behăie. A fost un behăit
mai ascuțit sau mai gros?

— A fost între, nici ascuțit nici
grav. A zis beeee, iar pe final parcă
dădea să se înece.

— Cred că e Țurcana. Imediat
o aduc.

Vă spun sincer, mi�ar fi conve�
nit și mie să fi fost Țurcana, că se
termina articolul aici și toată lumea
era mulțumită. Dar nu e vina nimă�
nui că ciobanul s�a înșelat.

— De ce ați adus berbecul?
— Bată�vă norocul să vă bată,

asta e oaie toată ziua. Așa e rasa,
le crește coarne. Stai să o strâng

un pic, să behăie.
— Nu e nevoie, că nu e ea. E

cea de acolo, fără coarne.
— Aa, merinoasa aia cu pata

de vopsea roșie? 
— Nu, nu cea cu vopsea.
— Păi, măi feciori, dacă conti�

nuăm așa, o să ne apuce seara și o
să mâncați o laie azi.

— Perfect, pe aia o vrem! SDC
714
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