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Eseul ca formă de
împrietenire – George Banu
și locul lui în istoria literaturii 

NONA RAPOTAN

Eseul, deși nu foarte generos din
punctul de vedere al lungimii, se
scrie greu, nu cunosc eseiști care
să fi scris dintr�un capriciu sau sub
lovitura bruscă a inspirației (nu
am în vedere durata redactării fi�
nale, ci pregătirea, cultivarea idei�
lor). Când spun asta am în vedere
eseurile lui Michel de Montaigne,
dar și pe cele ale lui Horia�Roman
Patapievici, două nume pe care le
asociez automat cu eseul. 

Forma literară cea mai la în�
demână pentru cel care vrea să
îmbie la cercetare, să introducă ci�
titorul într�un univers al cu �
noașterii, necunoscut până atunci,
eseul este printre cele mai fertile
surse de revelații; esențe tari în
doze foarte mici, căci concentrația
de concepte, terminologii și teorii
specifice este atât de mare, încât îți
trebuie multă pasiune, determi�
nare și profunzime ca să cons �
truiești un tot bine articulat în jurul
unei singure idei. Iar marii eseiști
tocmai prin asta se deosebesc de
restul scriitorilor; ei sunt, deopo�
trivă, excelenți teoreticieni, dar și
foarte buni scriitori; mânuiesc con�
ceptele la fel de bine precum se
joacă cu metaforele și comparațiile. 

CAUTĂ ȘI CULTIVĂ DIALOGUL
CA FORMĂ SUPREMĂ DE
SUPRAVIEȚUIRE

George Banu este un nume aso�
ciat, înainte de orice, cu critica de
teatru. Dar, pentru mine, el este
cel care a reușit să ridice critica
teatrală pe o nouă treaptă, supe�
rioară, căci a scos criticul din zona

specialiștilor și l�a adus în atenția
iubitorilor de frumos, celor care
vor să înțeleagă cum se ridică un
spectacol, cum se face trecerea de
la piesă la montarea spectaculară,
ce roluri joacă regizorul și drama�
turgul etc. Studiile lui George
Banu dedicate lui Shakespeare,
Peter Brook, Cehov, teatrului nō
ș.a.m.d. pot fi citite de oricine, spe �
cialiști sau doar spectatori îm �
pătimiți, tineri sau maturi. 

Lucrări de specialitate, pe
fond, pentru care a fost recom�
pensat de�a lungul anilor cu di�
verse premii, cărțile scrise de
George Banu devin instrumente
eficiente în procesul de împriete�
nire al cititorului cu arta Thaliei.
Să aduci astăzi un spectator în sala
de teatru, să�l provoci să revadă un
spectacol sau să caute noi montări
ale unui text clasic/ vechi, este cu
adevărat perfor manță, dacă ținem
cont de invazia internetului și a
mijloacelor de informare care de�
turnează de multe ori atenția de la

ceea ce este cu adevărat important
(sau, de ce nu, frumos). 

Numele lui George Banu este
asociat indubitabil cu două mari
edituri românești, Nemira și Poli�
rom, la fel cum pe veci numele său
va fi legat de colecția „Le Temps
du théâtre“, colecție a Editurii
Actes Sud. De asemenea, numele
revistei „Dilema veche“ va fi pre�
zent mereu pe cartea lui de vizită,
pentru că aici îi apare lunar, de
ceva ani încoace, câte un articol/
eseu. Aceste articole, adunate în
două volume distincte, Scena
lumii, respectiv Viață și teatru pe
Scena lumii, completează portre�
tul literar al lui G.B. Un portret la
care mai sunt de adăugat încă
foarte multe detalii, căci este greu
de prins în tușe personalitatea
acestui intelectual uriaș, printre
puținii care refuză claustrarea
într�un turn de fildeș, care caută
și cultivă tot timpul dialogul ca
formă supremă de supra�viețuire,
dialogul cititorului cu scriitorul,

al regizorului cu actorii, al oame�
nilor de teatru cu spectatorii etc. 

ACORDAREA DE NOI SENSURI
ȘI SEMNIFICAȚII ACTULUI
CREATOR ÎN SINE

Aflat într�o permanentă pendu�
lare între două patrii – România
și Franța –, G.B. refuză cantona�
rea într�un singur univers artistic;
un fin analist al spectacolului de
teatru, el nu�și refuză încântarea
de a se regăsi miracolul creației
ascuns într�un tablou sau o sculp �
tură. Intră în sala de expoziții pre�
cum în sala e teatru, e acasă în
ambele locuri, doar tipul de
reflecție diferă. 

(Re)citind eseurile cuprinse
în volumul Viață și teatru pe
Scena lumii, mi�am dat seama că
analistul fin s�a cultivat intens, de�a
lungul anilor, vizitând și revizi�
tând expoziții, studiind albume și
cataloage de expoziții, lăsându�și
ochii să se desfete cu fotografiile

din albumele de artă. O așezare în
straturi a unor informații diverse,
combinate cu impresii personale,
cu viziuni subiective și asocieri
inedite de detalii, care provoacă
ieșirea din tipare, acordarea de noi
sensuri și semnificații actului
creator în sine. Impresionante de�
taliile cu privire la artiști – știe la
fiecare în parte vârstele creației,
influențele, contextul care a con�
tribuit la apariția unui noi tablou
(Guernica lui Picasso îți rămâne pe
veci în memoria afectivă după ce
citești eseul dedicat acestuia). 

„Cele mai împlinite opere
sunt cele care nu eșuează în sim�
bolistica impersonală, proprie
uneori lui Maurice Denis, ci care,
paradoxal, conservă tandrețea su�
biectului intim expus pe o su pra �
față vastă. Astfel, «clipa» e ridicată
la demnitatea unui eveniment
epic, fără ca retorica să se insi�
nueze, nici pateticul să�i sufoce
spontaneitatea. Les Nabis cultivau
totodată seducția nuanței, pe care
artiștii moderni din Rusia anilor
1920 o abandonează și o exclud
categoric în numele unui forma�
lism exacerbat și al «utilului» con�
vertit în program estetic unanim.
Privindu�le însă astăzi operele de�
zîncarnate, dar animate de o reală
energie politică, îmi murmur:
«omul are nevoie de inutil». (Viață
și teatru pe Scena lumii).

SCRIITURA LUI GEORGE
BANU INVITĂ LA
CUNOAȘTERE

Documentarea aceasta îndelun�
gată este însoțită benefic și cu o
reconfigurare permanentă a spa �
țiului intim, a interiorului din Ri�
voli, nr. 18. Expunerea inedită a

Eseul ca specie literară ar trebui cultivat intens în vremurile de azi,
dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de oameni
cultivați, dispuși să-și caute îndelung argumentele și contraargu-
mentele, să-și rafineze stilul, astfel încât sentințele să fie precum

pumnul de fier ascuns într-o mănușă de catifea. Eseistul este 
un gânditor, un exeget, care nu scrie din nevoia de a demonstra 
ce și cât știe, ci dintr-o dorință (adesea ascunsă) de a împărtăși 
cu ceilalți cunoașterea. 
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acestei geografii personale o regă�
sim ad integrum în Parisul perso�
nal; trilogia (născută dintr�o
prie tenie unică, cea dintre G.B. și
Valentin Nicolau) este una dintre
cele mai reușite combinații li vrești
de fotografii și explicații lămuri�
toare, care nu fac altceva decât să
așeze acest spațiu la intersecția
dintre drumurile (multe) care
unesc cele două patrii. Ne dăm ast�
fel seama că eseurile lui George
Banu nu se nasc dintr�o întâm�
plare, notițele luate la fața locului,
în sălile muzeelor sau din centrele
expoziționale sunt încununarea
unei cercetări îndelungate, con�
secvente, care se întinde de�a lun�
gul multor ani. Toată creația li� 
vrescă a lui George Banu devine
astfel un continuum, nu poți se�
para activitatea sa de critic de tea�
tru de cea de profesor sau de eseist. 

Câteva direcții clare de inte�
res concură, deopotrivă, la naș �
terea unui univers George Banu.
Unii ar spune chiar planeta Geor �
ge Banu, dar pe mine expresia mă
trimite cu gândul la distanță/
distanțare, or asta n�are de�a face
cu spiritul lui. Scriitura lui George
Banu invită la cunoaștere, la îm�
prietenire cu artistul (fie el pictor,
sculptor, regizor sau actor). El este
într�un continuu dialog cu acesta,
astfel încât, pe nesimțite, ni�l
apro pie, ni�l aduce în fața ochilor,
ni�l relevă așa cum nimeni altci�
neva n�a făcut�o. Atenția pentru
detaliu nu sucombă într�o risipire
de forțe, ci, din contră, contribuie
fertil la crearea unei viziuni de an�
samblu. Revin la Guernica, dar și
la eseul dedicat lui El Greco, splen�
did efort de cuprindere a unui act
creator de mare forță. 

„«Frumusețea va salva lu �
mea» – această frază ilustră a lui
Dostoievski mi�a revenit în minte
la Florența, privind, lângă muzeul
Pitti, placa memorială ce indică
locul unde Dostoievski, timp de
doi ani, a scris Idiotul. M�am în�
trebat atunci dacă nu orașul Me�
dicilor i�a inspirat acest gând
consolator, bine�venit azi mai
mult decât oricând. Traversând
Ponte Vecchio sau oprindu�se în
fața lui David, văzând Palatul Se�
nioriei sau Domul lui Brunel�
leschi, genialul emigrant rus a
resimțit seducția frumuseții și,
sub impactul unui asemenea șoc,
și�a mărturisit încrederea în pu�
terile sale. Curios hazard, doi prie�
teni, recent, mi�au dezvăluit emo �
ția până la lacrimi ce i�a invadat
văzând Domul... tatăl meu, demult,
iubea fanatic Florența, căreia îi 
rămâneam parțial străin, preferând
Veneția, Siena... Acum însă am 

descoperit originea celebrului afo�
rism dostoievskian din Idiotul,
mo tivat de experiența florentină.
Și experiența trăită acolo, în ajun
de Crăciun, mi�a permis să�l asum
și să�l adopt în ciuda a tot ce com�
porta el, mi se pare, ca optimism
excesiv.“ (Scena lumii, Polirom, 2017).

NU PUTEM TRĂI FĂRĂ ARTĂ

Două sunt motivele pentru care
recomand oricând cărțile lui Ge�
orge Banu; primul derivă direct
din subiectele abordate, cel de�al
doilea din maniera de așezare în
pagină. Să pledezi pentru artă
într�o epocă dominată de mer�
cantilism, de facil și marketizarea
oricărui act cultural pare nebunie
curată. De fapt, George Banu nu
doar că pledează, dar o face de o
manieră convingătoare, absolut
unică, care îndepărtează orice
dubiu: nu, nu putem trăi fără artă,
suntem și ființe culturale, iar
aceasta înseamnă că avem și ca�
pacitatea de a cădea în admirație
în fața unui tablou sau a unei
fresce semnată da Vinci. 

Să pledezi pentru teatrul nō,
într�o epocă în care performance�ul
tinde să cucerească definitiv scena
teatrală de oriunde, pare a fi un de�
mers de cercetător nițel rupte de
realitate. Dar, dacă citiți sau re citiți
cărțile cu pricina, o să vă dați seama
că Banu nu numai că inițiază un de�
mers ex cathedra care confirmă
toate titlurile de honoris causa pe
care le deține, dar reușește să aducă
în lumea inițiaților și pe ultimul
sceptic, or asta ține de calitatea lui
de eseist înnăscut. 

„În vestitele lor concursuri,
grecii alternau comedia cu trage�
dia pentru a evita domnia autori�
tară a unui unic registru dramatic
și pentru a asigura invariabila lor
succesiune. Viața înseamnă trece�
rea de la o tonalitate la alta, viața
este un carusel care interzice po�
sibilitatea imobilizării într�o sin�
gură relație. Alternanța grecilor
este o lecție de relativitate. O re�
găsim și în Japonia, într�o formă
încă și mai riguroasă, căci, după o
piesă nō cu fantome sau cu răz�
boinici, urmează un kyôgen care
tratează aproape aceleași su�
biecte, dar la modul comic. Astfel,
ceea ce, în nō, ține de straniu și de

tulburător, de apariții neliniș ti �
toare sau de extraordinare fapte
vitejești, se vede reluat, în kyôgen,
dintr�o perspectivă diferită, con�
cretă și materialistă. Dacă nō este
claudelian, kyôgen este brechtian.
Ele se succed de�a lungul unei zile
întregi, atât în Grecia, cât și în Ja�
ponia, invitându�ne să nu uităm
niciodată că nici o afirmație nu
are o valoare absolută, că în orice
clipă ea se poate converti în con�
trariul ei. O răsturnare este
mereu posibilă. În viață, nimic nu
poate fi definitiv, căci i�ar contra�
zice însăși esența, care nu este
alta decât mișcarea. Același prin�
cipiu reglează regimul suprave�
gherii, iar dovada acestui lucru
este însuși repertoriul constituit
de�a lungul timpului.“ (Scena su�
pravegheată. De la Shakespeare la
Genet, Polirom, 2007).

TOTUL ASCUNS ÎN DETALII

Revenind la motivele sus�men �
ționate, e timpul să fac referire la
felul cum vede George Banu car�
tea ca obiect. Concepția unei cărți,
din perspectiva apariției sale pe
piața editorială, are ceva din felul
cum gândește un regizor un spec�
tacol. Este o viziune unică, care în�
cepe cu prima copertă și se sfâr �
șește cu coperta a patra. Nimic la
întâmplare, totul ascuns în deta�
lii. Ilustrații cu poveste, fotografii
realizate de prieteni sau de cola�
boratori vechi ai domniei sale,
astfel încât Ideea este însoțită, nu
este aruncată în eter și lăsată într�o
derivă deloc liniștitoare; din con�
tra, ea este îmbrăcată în toate
aceste forme (secundare, dar și fe�
cunde) și împreună compun uni�
versul ideatic George Banu. 

Coperta celui mai recent vo �
lum, Viață și teatru pe Scena lu �
mii, are o poveste, pe care va
trebui să o aflați singuri, parcur�
gând volumul în întregime (n.m.:
așa se justifică și republicarea
eseurilor, adunarea lor într�un
singur loc), dar vă recomand –
dacă n�ați făcut�o până acum – și
lectura cărților mai vechi, veți
descoperi o legătură intrinsecă și
unică între mesaj și imagine/
ilustrație/ fotografie. 

„Îmi ocroteam visul literar 
ca și cum l�aș fi putut oricând

compromite sau perverti, ca și
cum doar așteptarea putea să�l
păstreze intact. Am așteptat, însă
vi sul nu mi s�a împlinit. Dar rezis�
tența lui, capacitatea sa de su �
praviețuire mi�au servit drept su�
port pentru relația mea cu teatrul
și spectacolele lui. Nu am re nun �
țat niciodată la perspectiva de a
deveni scriitor. Și nici la aceea de
a deveni actor. Le�am introvertit.
Sunt și eșecurile bune la ceva! Ca
deșeurile, ele pot fi «reciclate». Nu
se trăiește ușor în compania lor,
dar ca rezervă depusă în sine se
dovedesc utile: soclu al în vinșilor!
Pe baza acestui dublu eșec, «du �
bla sinucidere“, cum se spune în
kabuki, mi�am construit relația cu
scena și sala! Neîmpliniri care
conduc la o... împlinire. Altun�
deva, pe fond de reconciliere inte�
rioară atunci când insuccesele
mele anunțau o iremediabilă de�
teriorare a relației cu teatrul sau
cartea!“ (Monologurile neîmplini�
rii, Polirom, 2014).

VOLUMUL ACESTA 
NU SE UITĂ

Volumul Viață și teatru pe Scena
lumii apare într�un an dominat
încă de pandemie, restricțiile de
circulație ne dau bătăi de cap 

serioase, iar cel mai des vedem
spectacolele de teatru online. A citi
eseuri dedicate artei plastice sau
celei teatrale capătă dimensiunea
întreținerii unei prietenii înde�
lung cultivată de George Banu.
Cultul prieteniei, de care e vinovat
în întregime și de care nu se dezice
nicicum, devine fertil și funda�
ment pentru foarte multe dintre
eseurile din acest volum. 

Deloc întâmplător este și sem�
nul de carte inedit, cu o tușă per�
sonală unică, care te provoacă să�i
faci loc definitiv în memoria afec�
tivă. Nu, volumul acesta nu se uită.
Se citește încet, ca și cum ai fi la o
degustare de vinuri vechi și rare,
însoțit de cei mai buni prieteni. Se
păstrează pe raftul cu amintiri de
suflet, dar deloc prăfuite. Un vo �
lum pe care l�am așteptat cu ne�
răbdare: nu doar pentru că a
apărut într�un moment în care dra� 
 gostea de teatru trebuie în tre �
ținută mai mult ca oricând, ci pen�
tru că astăzi este vorba din ce în ce
mai rar de pasiune și statornicie,
or unii dintre noi avem încă nevoie
și de așa ceva. Fidelitatea și pasiu�
nea lui George Banu pentru teatru
și artele frumoase sunt dovedite și
(re)confirmate de�a lungul anilor.
Nouă nu ne rămâne decât să�l
însoțim. SDC

Libertate de circulaţie între arte 
sau libertate interioară în sânul unei 
arte. That is the question.

(din Viaţă și teatru pe Scena lumii) 
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A fost o săptămână plină în 
actualitatea vlahă. 

Luni, 19 aprilie
Pentru că România este, totuși, în
avangarda absurdului, ar fi dră �
guț să iasă și dregătorii în fața Pa�
latului Victoria și să strige și ei
candidul „Puie Mulimea“. Sau,
mă car, un „Jos poporul“.

Românii trebuie să știe, dar n�ar
fi rău să știe și Cîțu câte ceva.

Duminică, 18 aprilie
Acum mulți ani, pe când lucram la
un cotidian central din Bu cu rești,
primeam scrisori pe adresa re �
dacției, tot felul, era foarte plăcut
să le citești, puteai constata care
era starea națiunii (proastă). Așa,
și într�o zi se primește pe adresa
redacției o scrisoare deosebită,
semnată de un veteran de război,
care îi făcea o laudatio unui terț,
pe nume Mîțu, titlul scrisorii era
„Un pilot ca Mîțu se naște o dată la
o sută de ani“, elogiul fiind prile�
juit de aniversarea centenarului
Mîțului, gest frumos, am studiat
cazul, nu era chiar așa, mai fuse�
seră piloți ca Mîțu. 

Dar altceva voiam să vă zic,

tot așa văd că fac în zilele noastre
și amorezații de Cîțu, încredințați
și ei că un premier ca Cîțu se naște
tot o dată la o sută de ani, Doam �
ne�Dumnezeule.

Sâmbătă, 17 aprilie
Lui Șică Orban i s�a rupt sapa în
mână când dădea cu sapa din
mână ca să împădurească prin
Maramureș. Din care se vede încă
o dată că mâna lui Șică e puter�
nică, dar cam smucită, rupe, păcat.

Dacă s�ar trage numele mi �
niștrilor la loz în plic am avea ca�
tegoric șanse mai mari de progres.
așa rămânem cu reziliența, boala
de lume a timpului prezent. De ce
nu se face tombolă, să fie loterie,
să joace și întâmplarea rolul său,
ca la vechii greci.

Vis de noapte ciudat: era mi�
nistrul Drulă, îl puseseră la sănă�
tate, și zicea Drulă: gata, Arafat,
s�a terminat!, și un cor de îngeri
cu capul lui Vlad Voiculescu sau
Răzvan Burleanu, nu se vedea
prea bine în vis, cânta:ne�am ales
cu, ne�am ales cu domnul Arafat.
Gata, copii, s�a terminat!, zicea
Drulă.

Vineri, 16 aprilie
Mă uit la Cîțu și�l văd: lucrul bine
făcut.

Știu că vlahii au niște criterii
cel puțin dubioase de socotire a
succesului în viață, măiculiță, dar
dacă ajungi la o vârstă să fie Cîțu
șeful instituției pe unde buge �
tărești înseamnă, de fapt, că ai
ajuns foarte rău.

Președinții (rezumat): Dragi
tovarăși și pretini, trăim o pe�
roadă dificilă, măi dragă, hă�
hă�hă, m�au învins, Mihaela, dra �
gostea mea, dar doar pentru o
noapte.

Cum frumos spunea și Emil
Cioran al nostru (vorba vine al
nostru): „Orice participare la fră�
mântări temporale e timp pierdut
și risipire inutilă“. 

Cea mai importantă lecție
însușită în această pandemie
(cum zic idioții, voind să o di �
ferențieze de multe alte pandemii
cu care ne�am confruntat în ulti�
mul secol) este că, dacă mai tră�
iesc, aș face bine să mai văd
ungro�vlahi doar la televizor, la o

teleenciclopedie din emisfera ai�
laltă, cât mai departe de habitatul
lor natural.

De vreo două luni încoace du�
duie „presa“, nu mai prididește
sărăcuța, reportaje, interviuri, an�
chete, portrete, toate din prima
linie a frontului cu parșivul coro�
navirus. N�ați băgat de seamă?
Eroii�martiri au trudit pentru
dumneavoastră. Sunt „ziariștii“
esențiali, vaccinați înaintea mul �
țimii. Sau, cum îi mai alint eu, im�
postorii. Nu cred să fi scăpat
impostor nevaccinat ca ziarist în
lupta cu nemernicul de covid,
Doamne ajută.

Joi, 15 aprilie
Nu vreau să spun că n�am încre�
dere în sistemul meu imunitar,
dar l�am botezat „Cîțu“.

Vești bune pentru caricaturi:
iată, și ele pot fi țări.

Totuși, consider că a fost o
lecție bună pentru orice individ
care are școală netrucată și bune
intenții: să stea cât mai departe de
valahi, că altfel te latră vuvuze�
lele, gradații și cervele, cu drag.

Idee de film românesc: Asal�
tul cervelor. Cervele, dotate cu vu�
vuzele, iau cu asalt ministerele, să
impună dictatura cervelor. Dispe�
rat, Cîțu fuge pe ușa din dos, stri�
gând: „Fugiți, bă, ne atacă cer� 
vele!“. Sfârșit.

Mă mai alină la gândul că nu
sunt vaccinat nici acum și pe�
semne nu voi fi nici la paștele cai�
lor doar realitatea că Dănuț An� 
drușcă, lăudat fie�i numele, este și
el esențial la carpato�danubiano�
pontici.

Miercuri, 14 aprilie
Ar fi păcat să te lege de valahi,
vorba ceea bătrânească, altceva în
afară de firul de ață al gândului
întâmplător.

Oricât m�aș gândi, nu pot găsi
o altă țară din lume în care Cîțu să
fie „esențial“. Țara noastră�i țara
noastră. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (31)

Încrederea în cultură presupune
căderi repetate. Cum ar fi:

Constați că o investiție substan �
țială de viață în cultură nu ți�a adus
răspunsuri la toate întrebările
mari. Pare o greșeală de începător
să ai asemenea așteptări de la cul�
tură, dar e o dezamăgire surprinză�
tor de comună. Poate pentru că, la
noi, cei care fac cultură o fac cu dis�
perare, pe viață și pe moarte. Im�
presia e că aici originea traiectoriei
pe care cineva ajunge să se dedice
culturii e mai puțin „hai să�ți arăt
ceva frumos!“, ci „învață, că altfel o
să mori de foame!“. 

Mai târziu, odată rezolvată
problema foamei, cultura rămâne
tot un spațiu al crispării și per �
formanței forțate, cel mult al de �
pendenței escapiste, iar nu un fac tor
real de creștere. Ajungi să uiți că
există răspunsuri croite pe diferite
măsuri și în afara culturii, atât din�
colo de ea, în religie, cât și, ca să zic

așa, dincoace de cultură, în sport. 
Constați că nu ajungi să înveți

din cultură anumite lucruri fru�
moase și folositoare, între care cum
să te aperi împotriva unui abuz al
statului, ce să faci dacă ustură când
urinezi sau cum să băițuiești lem�
nul. Pe de�o parte, greșești închi�
puindu�ți că cultura s�ar putea
substitui tuturor com petențelor de
nișă. Cultura nu reprezintă la urma
urmei suma tuturor informațiilor
din lume, ci un algoritm de sumare,

de sinteză, o sumă care elimină. Pe
de altă parte, constatarea asta are
un sâmbure uriaș de adevăr, pentru
că ea descrie de fapt un model cul�
tural destul de vetust și caracteristic
societăților pauperizate, în care cul�
tura = cărțile mari, cu ceva muzică
simfonică dar puține arte vizuale, și
arhitectura – un lux. Cultura ar tre�
bui de fapt, pe lângă o cuprindere
echilibrată a tuturor acestora, să
presupună o familiaritate generală
cu, dacă pot recurge acest termen,
orice. Nimic nu este nedemn de
cunoaștere, nimic nu e în afara
marii scheme și, mai ales, nu e lipsit
de potențial salvator. Victoria prin�
cipală a culturii ar fi recuperarea
faptelor mici ale vieții pentru a
putea participa la ele cu toată ființa.

Constați, apoi, că unii oameni
de cultură au momente inegalabile
de tâmpenie, de grobianism, de 
arghirofilie. Păi cum rămâne cu cul�
tura care te face om fin? Nu era vor �
ba că frecventarea clasicilor te
înalță? (Expresia asta, frecventarea
clasicilor, e oarecum nefericită, din
cauză că dacă zici frecventare, zici
bordel.) Cert e că te poți apropia de

cultură din nenumărate direcții
greșite. Dintre ele, una din cele mai
benigne e să crezi că scopul culturii
este să ai un vocabular extins. Ăsta e
un rezultat al lucrului cu cărțile, ni�
cidecum un scop – e ca și cum ai
crede că ieși la cosit ca să te bronzezi.
Mult mai rău e să vii spre cultură ca
spre un instrument de putere, prin
care să�i domini pe alții. Pe scurt, așa
cum o terapie dă rezultate cu
anumiți pacienți, iar cu alții nu, cul�
tura e aproape neputincioasă când
trebuie să scoată din pământ, din
iarbă verde, calități – mai ales mo�
rale – și foarte puternică pentru a
transforma înclinații preexistente în
pasiuni și principii pe care se poate
clădi o viață. (Între aceste principii e
bineînțeles, apropo de „frecventarea
clasicilor“, și toleranța.)

Mai constați că, dacă pariai pe
orice altceva decât pe cultură, ai fi
avut mai mulți bani. Lumea crede că
situația asta te revoltă atunci când
nu mai faci față facturilor sau când
nu�ți poți permite nu știu ce vacanță.
Adevărul e, într�un fel, mai trist: pe
omul de cultură îl deprimă pro�
blema banilor atunci când își dă

seama că fără ei nu mai poate face în
continuare cultură.

În fine, constați că partenerul
tău te�a părăsit pentru cineva care
cunoștea incomparabil mai puțin ca
tine filosofia politică a lui Pufendorf.
Cum e posibil? E posibil. E timpul
să�i iei motocicletă lui Pufendorf. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Căderea din cultură

Man Ray (Emmanuel Radnitzky),
Concrete Mixer from Revolving
Doors, 1926



Dintre multele sentințe emise în
timpul pandemiei, mi�a rămas în
minte una anume – căreia, drept
să zic, la început nu i�am dat
prea multă atenție: cum că, în
urma lunilor de restricție și izo�
lare, psihologii și psihiatrii o să
lucreze mult peste program ani
buni de�acum înainte.

Altfel spus, o luăm razna cu toții
(poate chiar și psihologii și psi �
hanaliștii). O luăm razna fiindcă
suntem animale sociale complica�
te – mai animale decât am fi crezut,
mai complicat sociale de cât ni s�a
părut de câteva decenii încoace, de
când cu era internetului. Animale so�
ciale fără societate – e de�ajuns ca să
ne zguduie mințile și să ne zdrun�
cine complet lumea în care trăim.

Ce am remarcat în primul
rând a fost faptul că oamenii au
devenit mult mai nervoși și devin
repede colerici. Părerea mea (chiar
dacă fluier încetișor în biserică) e
că și manifestațiile violente

declanșate în ultimul an în Sta�
tele Unite ori prin alte părți ale
lumii – fie ele declanșate de
stânga ori de dreapta politică, in�
clusiv atacul asupra Capitoliului –
au fost motivate în mare măsură
de această furie acumulată, ținută
sub presiune, care și�a găsit o
cauză (mai mult sau mai puțin
morală ori justificată) pentru a se
consuma și o direcție în care să se
defuleze. Cred că putea fi și mai
rău. Sau o să fie, cine să mai știe.

Dar oamenii sunt nervoși ori�
cum, nu au nevoie de cauze poli�
tice sau civice. Răbdarea șoferilor
la semafoare e mai scurtă ca ori�
când. Tuturor le sare țandăra cât
ai clipi, din motive dintre cele mai
banale. Mi�amintesc acum o pă �
țanie măruntă de�a soției mele,
Alina, la un magazin local oare�
care. Unul cu produse din carne
de porc – poate o fi ceva simbolic,
legat de agresivitatea viscerală a
vânătorilor�prădători în situații de
criză, ce scot din noi sinele primitiv.

În fine, abia ce intrase în magazin
și s�a apropiat de galantar ca să
vadă ce�ar putea cumpăra, când
doi inși din fața ei, soț și soție, au
sărit ca arși și�au început să strige
că�i agresează, că se urcă pe ei
(deși Alina era încă la vreun me �
tru și ceva), că le încalcă spațiul
de protecție și că asta�i nesimțire,
cum își permite... La început Alina
a încercat să fie împăciuitoare și
rațională în argumentație: nu era
chiar aproape de ei, magazinul
era micuț, toată lumea purta ori�
cum mască. 

Dar cuplul nervos era nervos,
n�aveai ce să�i faci, și nici Alina,
moldoveancă aprigă (scuze pen�
tru clișeu), nu venea dintr�un pa�
radis fără pandemie, avea și ea
furia ei strânsă bine și îndesată
acolo înăuntru, așa că i�a dat dru�
mul. A intervenit și vânzătoarea
ca să�i ia apărarea, încercând să le
explice celor doi că doamna era
totuși departe de ei, că exage�
rează, iar în clipa aceea toată

mânia cuplului s�a revărsat peste
ea. Într�un final oamenii și�au
luat cumpărăturile, au luat și nu�
mele vânzătoarei, amenințând că
o să o reclame la patronul maga�
zinului, și au plecat trântind ușa.
Și toată lumea a rămas ne mul �
țumită, deși, poate, cu câteva calo�
rii de furie consumate.

Iar ăsta e un fleac, o întâm�
plare din multele de fiecare zi,
nici nu se compară cu furiile ce se
revarsă, din lipsă de socializare
autentică, pe rețelele de sociali�
zare. La orice postare cât de cât
sensibilă, fie că e vorba de masca
de protecție, de câinii vagabonzi,
de ministrul Sănătății sau de un
mic anunț imobiliar personal, nu
trec nici două replici până să
apară atacurile la persoană, iar pe
la a zecea (cel mult) se declan �
șează și jignirile grosolane ori în�
jurăturile elaborate. De�acum mă
aștept ca și la benignele fotografii
cu floricele și cafele însoțite de
urarea cu litere înflorate „Bună

dimineața!“ să apară comentarii
nervoase: ce�i așa bun în ea?, o fi
bună pentru tine, securist bătrân,
lumea moare și tu bei cafea, pun
pariu că te�ai vaccinat pe șest etc.
Nu era Facebookul chiar cel mai
pașnic spațiu virtual de pe lume,
dar acum cred că dacă toată furia
descărcată acolo s�ar putea con�
verti în energie curată, ar ali�
menta întreaga planetă vreme de
câțiva ani. Până trece pandemia.

Îmi vine să zic și eu, la fel ca
bătrânii odinioară, că uite ce s�a
înrăit lumea, mâine�poimâine se
pornește un război. De�aia ar fi
bine să ne vaccinăm odată toți, să
ieșim în lume, să ne întâlnim la o
terasă, la o bere, o cafea, mai vor�
bim, ne mai înțelegem – așa, ca
oamenii. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Nervi de pandemie

Scandalul din coaliție s�a stins,
fără vreo mutare spectaculoasă a
celor doi protagoniști politici.
USR PLUS nu a obținut plecarea
lui Florin Cîțu din fruntea guver�
nului, așa cum ceruse după revo�
carea lui Vlad Voiculescu de la
Ministerul Sănătății. Atunci de ce
a mai fost nevoie de tărăboiul care
a durat o săptămână? În șapte zile
se putea discuta eventual pe larg
Planul Național de Redresare și
Reziliență sau se putea pune la
punct o strategie pentru creșterea
numărului de vaccinări în săptă�
mânile următoare.

În luna mai vor intra în România
în jur de șase milioane de vacci�
nuri, iar lista de așteptare e pe
sfârșite. Campania de vaccinare
dă semne vizibile de oboseală, iar
actorii politici se ceartă pe nimic.

USR PLUS a încercat la nego�
cieri să vină cu solicitări refor�
miste, pe placul publicului său,
dar în final nu prea i�a ieșit mare
lucru. Nici măcar povestea cu ale�
gerile în două tururi la primari n�
a avut un sfârșit favorabil, pentru

că UDMR nu agreează această for�
mulă. Ba mai mult, UDMR ar fi în
stare să rupă coaliția dacă s�ar da
undă verde la două tururi pentru
primari. Nici PNL nu pare să fie de
acord cu formula schimbării
modalității alegerii primarilor,
pentru că știe că, în două tururi, o
mulțime de edili liberali, inclusiv
din marile orașe, și�ar pierde
man datele la viitorul scrutin.

În timp ce USR PLUS încearcă
să puncteze la capitolul reforme
și să ceară partenerilor de la PNL
să înceteze practicile numirilor
politice, liberalii își desăvârșesc
opera. Nu trece zi în care să nu
aflăm o nouă trăsnaie comisă de

liberali. Toate dezvăluirile de la
Apele Române arată un sistem
clientelar multiplicat în toate do�
meniile. Credeți că în alte insti �
tuții conduse de liberali numirile
se fac pe criterii de competență?
Șefi de pompe funebre, lucrători
la coafor, absolvenți de școli du�
bioase sau amante ajung în poziții
cheie fără a avea măcar cunoș �
tințe minime pentru postul res�
pectiv. Au în schimb carnetul de
partid, dar mai ales o pilă la șeful
de filială sau chiar la vreun ștab
de la vârful PNL. Uitați�vă la or �
ganizațiile locale și veți vedea că
filialele din teritoriu au fost aca�
parate de o mână de oameni, care
își împart în liniște posturile. 

Revin la balamucul din coa �
liția de guvernare: a meritat tot
scandalul ăsta? Vom avea o gu�
vernare mai coerentă de azi în�
colo? Va fi mai multă reformă?
Până și cel mai reformist minis�
tru, Cătălin Drulă, a vrut să iasă
cu orice preț în față, dându�se în
stambă după ce l�a făcut pe pre�
mierul Cîțu zombi politic. Așa
ceva nu se face în interiorul unui

guvern în care partenerii se res�
pectă, a fost depășită linia roșie.
Ce l�o fi apucat pe tânărul Drulă,
singurul din actualul guvern care
pare să se bată cu mafia din mi�
nisterul pe care îl conduce? Cum
va da ochii Cătălin Drulă cu pre�
mierul Florin Cîțu în ședințele de
la Palatul Victoria? Sau se vor dis�
tra amândoi, amintindu�și de
spusele ministrului de la Trans�
porturi, că, vorba aia, una e să faci
o declarație politică în afara Pala�
tului Victoria și alta e atitudinea
când intri în clădirea Guvernului.

Cine are așadar de câștigat de
pe urma scandalului din guvern?
Nici unii, nici alții. Sigur că aprigii
simpatizanți ai celor două partide
își vor apăra cu strășnicie liderii,
însă mare parte dintre românii care
și�au pus încrederea în actuala coa �
liție au rămas cu un gust amar. Un
pericol uriaș se întrevede pentru

USR PLUS, pentru că partidul
con dus de Barna și Cioloș va tre�
bui să ofere rezultate pe măsura
așteptărilor electoratului. O gu�
vernare eșuată, cu scandaluri re�
petate, fără reforme duse la bun
sfârșit va afecta într�o mai mare
măsură USR PLUS decât PNL. Libe�
ralii au avantajul unei armate dis�
ciplinate în teritoriu, au organizații
în toate județele, primari, șefi de
consilii județene, în timp ce USR
PLUS are un electorat care reacțio �
nează dacă e dezamăgit.

USR PLUS trebuie să arate că
își poate impune agenda și că
poate influența decizia la nivel
guvernamental. 

Dacă nu�și va pune amprenta
asupra guvernării și doar va lăsa
impresia unui partid mulțumit să
se afle la putere, USR PLUS va plă �
ti scump la viitoarele examene
electorale. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Gălăgie pentru nimic

Liberalii au avantajul unei armate disci-
plinate în teritoriu, au organizaţii în toate
judeţele, primari, șefi de consilii judeţene,
în timp ce USR PLUS are un electorat care
reacţio nează dacă e dezamăgit.
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Dar muzica înregistrată de Cactus
(și) pe acest disc presupune o via �
ță trăită și sfârșită în mijlocul
unui mare oraș, unde poți frec �
venta baruri încinse și străduțe

sordide, pline de ciudățenii și
ciudați, mașini de poliție, curve
ieftine, vânzători de droguri, șo �
bolani etc. Nu�mi iese din minte
tragica moarte a lui Rusty Day,
vocalistul cu timbru atât de apar �
te, căruia mult nu i�a lipsit să facă
uitate performanțele altor com �
petitori, dacă ar fi avut mai puține
droguri în venă, să�și con troleze
armăsarul dintre pi cioare. Dar
cum să reziști, când te asal tează
ispitele și păcatul e mai dul ce
decât orice răsplată, pe lumea
asta ori pe cealaltă? Atâția rockeri
au cedat și sunt azi doar nume
scrise cu litere mici într�o istorie

tot mai neatentă la în vățăturile
trecutului!

Născut în 15 decembrie 1946
(pentru cine nu știe), infatigabilul
Carmine Appice își înnegrește pă �
rul (de n�o fi vreo perucă) & ce� 
lebra�i mustață, a cărei tăietură
amintește de�un călăreț asiatic
(model copiat și de alți rockeri
supărați). Are toate atuurile ce�i
conferă uimitoarea putere de re �
zistență a plantei alese ca emble�
mă pentru formația sa de suflet. A
bătut tobele în spatele câtorva
nume mari ale rockului, a traver �
sat momente rele, a fost profesor
neconvențional pentru destui

alumni, a editat câteva cărți și
două DVD�uri despre „boala to �
belor“ (sic!), a câștigat poate mai
puțini dolari decât alții, însă res �
pectul confraților nu se măsoară
în bani. Iată�l în fotografia de lan �
sare a noului album. Stă pe un
scaun de metal, cu perne roșii,
prevăzut cu manetă pentru regla �
rea înălțimii. Este în mijlocul
trupeților și zâmbește satisfăcut,
ca un supraviețuitor poznaș al
războiului de peste șase decenii
cu bateria utilizată la maximum.
Nu se dezice de atitudinea rocke �
rească nici prin ținută, nici prin
îmbrăcăminte, iar tratamentul
aplicat podoabei capilare îl așază
alături de membri mai celebri ai
generației sale: Jeff Beck, Ritchie
Blackmore, Tony Iommi ș.a. 

Formula actuală a trupei Cac �
tus include tipi cu activitate con� 
solidată în domeniul blues�boogie,
acest derivat al rockului, la fel de
util fanilor ca injecția cu heroină
unui junkie sătul de crack. Paul
Warren, chitară și voce, a cântat cu
Tina Turner, Rod Stewart și Joe

Cocker. James Caputo, bas, nu se
știe în câte trupe a mai fost. Nu
lipsesc oamenii de bază: Jimmy
Kunes, vocal, și Randy Pratt, mu �
zicuță. Mai sunt și Jim McCarty,
chitară (din componența origi �
nală), și Phil Naro, voce. 12 piese are
discul, una mai „clasică“ decât alta.
(Clasic în sensul apartenenței la stilul
de a cânta validat în perioada de glorie
a rockului.) Între ele se detașează
versiunea dată super hitului trupei
Temptations – compoziție „clasică“ și
ea – Papa Was A Rolling Stones pe
firmament din 1972. Adică din miezul
„epocii de aur“ a muzicii care ne�a
influențat biografiile multora dintre
supra viețuitori...

Încerc să fiu obiectiv și pre �
supun că discul nu va izbuti să
încânte suficienți cumpărători, ca
să urce în topuri și să justifice
străvechea alăturare forțată dintre
Cactus și Led Zeppelin. Ce mi�o fi
cășunat mie să�l prezint? Excep �
tând privilegiul primirii înainte de
lansare, consemnez plăcerea as �
cultării – o adicție vinovată față de
frumusețea viscerală pură... SDC

Nebun după blues-rock

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Nu știu câți ascultători vor fi prinși de lasoul pe care legendarul baterist
Carmine Appice (cotat sub valoarea lui, după opinia unor cunoscători)
îl azvârle cu albumul Tightrope (Purple Pyramid, 2021). Și cu toate că
titlul trimite – fie chiar metaforic – la o nu prea plăcută operațiune,
trebuie să spun că pe mine m-a agățat, m-a cucerit, m-a înfășurat
strâns vreo trei sau patru zile, răstimp în care n-am putut asculta 
nici cântecul mierlelor din plopii crescuți în fundul grădinii, 
purificator în fiecare noapte senină. 



Purtam o discuţie cu mas-
teranzi interesanţi de
proiecte independente și
subliniam, printre altele,
atenţia ce trebuie acordată
potenţialilor sponsori. Din
nefericire, legislaţia autoh -
tonă nu încurajează acţiu -
nea voluntară de redistri -
buire a unei părţi din profit
către sectorul cultural. În
ţări mai atente cu sursele
de finanţare alternativă,
sponsorizarea, mecenatul,
donaţiile (de la cele simbo -
lice, individuale, de ordinul
a câteva zeci de euro sau
dolari, până la cele foarte
consistente, de sute de mii)
sunt reglementate astfel
încât să îi capaciteze pe
posibilii interesaţi. 

A contribui într�o manieră de
acest fel la susținerea domeniului
creativ înseamnă în termeni con �
creți a reîntoarce către societate o
parte din propriul câștig material
pentru a te asigura de vii toarele
câștiguri spirituale. A finanța cul�
tura, indiferent cum, înseamnă să
faci o investiție socială. 

Una dintre ideile vehiculate
în conversația mea cu artiștii în
devenire marșa pe grija față de
adecvarea ariei ocupaționale a
potențialului finanțator la profi�
lul evenimentului artistic. Simplu
spus, nu e indicat un producător
de țigări care să�și asocieze imagi�
nea cu aceea a unui eveniment
adresat prioritar adolescenților.
Ori, de dragul argumentației, o
firmă de servicii funerare care să
sprijine o creație pentru seniori.
Sau o firmă de telefonie care să
ofere dispozitive smart unor cate�
gorii defavorizate într�o zonă
unde nu există acces internet. Pe
linia aceasta a analizei noastre
academice am aflat, de pildă, că
într�un oraș, fix lângă școala de
muzică s�a instalat sediul local al
„Mozzart“ (ortografierea e cea de
pe firmament). Inițial am crezut
că e o glumă sau o eroare de scrie �
re, dar e cât se poate de real și se
referă la un business al cărui
obiect de activitate sunt jocurile
de noroc și pariurile sportive.
Imaginați�vă cum ar fi ca, în spiri�
tul unei bune vecinătăți, Mozzart
acesta să apară printre sprijinito�
rii unui concurs de interpretare

instrumentală consacrat lui Mo�
zart! Câtă confuzie ar induce și
cum ar afecta imaginea publică a
manifestării. 

HAMLETUL DE LA BACĂU E…
UN RESTAURANT

La Bacău, în proximitatea Teatru�
lui Municipal „Bacovia“, pe un
frontispiciu scrie „Hamlet“! Indi�
ferent cât de des ori de rar merge
cineva la teatru, de Hamlet a auzit
în mod sigur. Celebritatea perso�
najului îl asociază invariabil cu
craniul lui Yorick, cu „ceva e pu�
tred în Danemarca“, „cursa de
șoareci“ și teatrul în teatru, cu le�
gendarele îndemnuri pentru ac�
tori: „Te rog, spune tirada răspicat
și curgător, așa cum am rostit�o
eu; dacă însă te�apuci să răcnești,
cum fac mulți actori de�ai voștri,
pun mai bine pe crainicul târgu�
lui să�mi strige stihurile. Nici să
nu dai din mâini prea tare, așa de
pildă ca și cum ai tăia aerul cu fie�
răstrăul. Fii cât mai potolit. Chiar
în mijlocul noianului, al furtunii –
ca să zic așa –, în vârtejul pasiunii,
trebuie să cauți să păstrezi o mă�
sură care s�o mai astâmpere
puțin. Oh! Mă doare în suflet când
aud vreun vlăjgan cu căpățâna vâ�
râtă într�o perucă, sfâșiind o pa�
siune în bucăți, făcând�o zdrențe,
și spărgând urechile spectatorilor
de la parter, care, de cele mai
multe ori, nu sunt în stare să pre �
țuiască altceva decât pantomime
de neînțeles și gălăgia. […] Sunt și
unii actori, i�am văzut jucând și
am auzit pe alții ridicându�i în
slava cerului, n�aș vrea să vorbesc
cu patimă, care nu mai aveau
nimic creștinesc în spusa lor, nici
măcar înfățișarea de creștin, de
păgân, sau chiar de om n�o mai
aveau. Se umflau în pene și răgeau
de am ajuns să cred că i�a făcut oa�
meni vreun salahor de�al crea �
țiunii și că i�a făcut greșit, așa de
cumplit maimu ță reau tot ce e
ome nesc“. Le�am redat in extenso

întrucât sunt universal valabile
rândurile acestea de poetică tea�
trală strecurate de William Shakes�
peare în una dintre cele mai
po pulare piese ale sale. Hamletul
de la Bacău e… un restaurant. N�aș
putea zice dacă proprietarul e fan
al artei scenice sau, cine știe?, o fi
absolvent de Teatru. Meniurile
sunt dintre cele standard, totul e
dichisit, există și terasă.  

LA CE BUN SĂ AVEM UN
TEATRU GLOBE ÎN ROMÂNIA

Avem și Teatrul Globe în Româ�
nia! Am aflat accidental, dintr�un
afiș răspândit pe orice suprafață
din oraș pretabilă. Întâi am crezut
că n�am citit bine, dar când m�am
apropiat nu mai exista nici o
urmă de îndoială. La un search pe
Google, motorul de căutare a afi �
șat doar una�două trimiteri, cu
informații eliptice. Nu pricep de
ce animatorii acestui proiect pri�
vat au optat pentru celebrul nu �
me al unui nu mai puțin celebru
teatru legat de William Shakes�
peare. Teatru care a ars, dar a fost
reconstruit și a devenit una dintre
atracțiile cultural�turistice ale
Londrei. O posibilă motivație ar fi
să atragă mai mult public. 

Dar nu cred că amatorii de di�
vertisment (aceasta e zona spre
care se orientează) cu distribuții
și scenografii restrânse știu prea
bine care e istoria lui The Globe.
Și�atunci, mă întreb, la ce bun să
avem un Teatru Globe în România,
producătorul câte unei comedii
când și când, pe care o plimbă prin
țară cu bilete scumpe? Aceasta�i
întrebarea! Răspunsul posibil
vine tot din Hamlet: „lasă�te că�
lăuzit de bunul simț. Potri vește
fapta cu vorba și vorba cu fapta; ia
aminte numai să nu depășești
măsura; fiindcă tot ce întrece mă�
sura se abate de la scopul teatru�
lui, acest scop fiind încă de la
începuturile sale și până astăzi să
se păstreze ca o oglindă a firii; să
arate virtuții adevăratele ei trăsă�
turi, păcatului icoana lui și tutu�
ror vremilor și vârstelor, tiparul
lor. Dacă depășești acest țel, sau
dacă nu�l poți atinge, chiar de�ai
face să râdă de prostănaci, nu poți
decât să nemulțumești un om cu
mintea întreagă. Iar părerea unu �
ia ca acesta trebuie, în prețuirea
voastră, să atârne tot atât de greu
cât mulțimea întreagă care umple
teatrul“. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Potrivit, nepotrivit

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL DINU GUȚU

„Cred că sunt multe mantre
și văluri ideologice despre
Republica Moldova“
După Intervenția (Polirom, 2017), Dinu Guțu publică
Perestroika Boys (Polirom, 2021), purtându-și astfel
cititorul în Republica Moldova de la începutul anilor
2000, prin intermediul „unui hibrid între docuficțiune 

și volum de istorii sociale a acelei perioade“, după cum
alege să își descrie noua carte. Pornind de aici, vă pro -
punem o revizitare a Basarabiei de atunci și de acum,
alături de tânărul scriitor născut la Chișinău!

ALINA VÎLCAN

Ce te-a determinat să scrii 
Perestroika Boys, de cât timp
aveai în minte romanul?

Un incident nefericit m�a deter�
minat să scriu această carte. După
mai mulți ani în care părea că dis�
pare acel tip de canibalism și
masculinitate toxică, un incident
nefericit desprins din acei ani a
zguduit gașca noastră de prieteni
și�atunci prima reacție a fost că
acele timpuri trebuie cercetate și
înțelese, chiar dacă o fac aici la
nivel subiectiv, personal. Altfel,
nu sunt sigur că�i roman, Peres�
troika Boys, e mai degrabă un hi�
brid între docuficțiune și volum
de istorii sociale a acelei perioade. 

Câtă autobiografie este în Peres-
troika Boys? Într-un interviu
acordat lui Vasile Ernu, în 2018,
amintirile tale din Chișinău par
să semene izbitor cu paginile
cărții; care au fost principalele
provocări pentru tine odată ce ai
început să le prelucrezi literar?

Nu e neapărat vorba de o autobio�
grafie, ci mai degrabă de o biogra�
fie a clasei și a cercului meu de
prieteni. Povestea mea personală
e marginală în carte, pentru că e
mai puțin ofertantă decât cea a
multor cu noștințe și amici. Am lu�
crat cu interviuri și cu amintiri
din acea perioadă. Chiar am reci�
tit un jurnal pe care l�am ținut în
2002. Perestroika Boys e inspirată

din multe fapte reale, de exemplu
protestele din 2002�2003 și „răpi�
rea“ lui Vlad Cubreacov, atmos�
fera apăsătoare din Chișinău, dar
mai ales din liceu, meciurile de
Counter Strike, cafeneaua Zâm�
bet. Acum, cât de reale sunt me�
moriile filtrate cultural și psi� 
ho logic după 15�20 de ani e o altă
discuție. 

Tabloul Republicii Moldova pe
care îl construiești în Perestroi-
ka Boys este complex, bogat în
detalii, cum s-au întâlnit lu-
crând pentru acest roman an-

tropologul și scriitorul?

Nu mă consider scriitor și nu am
ambiții literare prea mari, cum nu
cred defel în literatură de dragul
literaturii. Perestroika Boys a fost
gândită din start cu un scop, cred
că pur și simplu am simțit că trebu�
iau spuse niște lucruri despre acel
spațiu, iar acest volum a fost un bun
pretext. Cred că sunt mul te mantre
și văluri ideologice despre Repu�
blica Moldova sau Basarabia sau
cum mai e numit acel teritoriu în
funcție de opțiunile ideologice.
Imaginea dominantă e una mai
degrabă orientalistă, ca un spațiu
liminal, periculos, dar interesant,
exotic, dar violent, bomboane Bu�
curia și rackeți, Carla’s Dreams și
Mitoș Micleușeanu. Dar ce școală
de muzică bună au, domne; Ei n�
au fost colonizați de Europa ca
noi! sau Dar mai dă�i încolo și pe
rușii ăia. Astea�s cli șeele la nivel
de stradă, dar foarte puțin diferite
de cele ale armatei de experți care
au dat la nivel de politici tonul
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față de Moldova. Curios cum am
avut atâția specialiști pe acel
spațiu și mai nici unul nu știa
rusa, de exemplu. Așa a apărut Pe�
restroika Boys, pornind de la un
incident real am simțit nevoia să
fac un tablou cultural și social al
trecutului recent de acolo. 

Cât de des mai ajungi la
Chișinău și cum s-au schimbat
lucrurile între timp, acolo, față
de perioada surprinsă în roma-
nul tău – începutul anilor 2000?
Mai este de actualitate ideea
unionistă, la ce visează azi, aco-
lo, oamenii, cum trăiesc ei în
viața de zi cu zi, ce îi înspăimân-
tă? Mai există pațanii sau moda
lor a trecut?

Ajung rar, din păcate, și cred că
nu mai am prea bine pulsul reali �
tăților de acolo. O mai fac uitân �
du�mă, culmea, la emisiunea unui
prieten stabilit în Canada, care
vorbește săptămânal cu soția lui
despre realitățile basarabene. E o
metaforă bună a ultimilor ani.
Oamenii nu cred că mai visează la
nimic. Au tot făcut�o în ultimii 30
de ani și s�au fript de fiecare dată.
Mai întâi cu Podurile de Flori, apoi
cu Guvernul Sturza, cu protestele
lui Roșca, cu 7 aprilie 2009, cu
Alianța pentru Integrare Euro�
peană, cu Dorin Chirtoacă și lista
continuă – sau mai bine zis trebuie
deschisă cu marii mahări ai regiu�
nii, și de la Est, și de la Vest. Uneori
trădări, alteori pur și simplu fiasco,
toate pe fundalul unui stat care nu
prea e recunoscut nici de propriii
cetățeni. Unio niștii n�o fac, etnicii
ruși și ucraineni nici atâta. 

Ce îi înspăimântă pe oameni?
Sărăcia. Un stat care nu poate asi�
gura bunăstare e un stat eșuat.
Mătușă�mea mă întreabă de vreo
20 de ani: Când o să intrăm și noi
în Europa? E la fel cum erau aș teptați
și aici după război americanii. Viito�
rurile nu mai pot fi imaginate în nici
un fel în acel spațiu, cred că asta e

cea mai mare dramă. Pe de o parte
ai guverne așa�zis de stânga și pro�
ruse care vând o brumă de stat so�
cial, pe de alta ai zona tehno� 
craților pro�europeni, culți și cu
costumul bine așezat pe ei, care
împing mitul anticorupție și vor
neoliberalism. Cred că e o luptă
falsă și de pierdut pierd basarabe�
nii. Așa cum un steag fals au fost și
șicanele naționaliste și șo vine
aruncate la provocare de ambele
părți. Așa cum spunea cineva
odată, când se vorbește prea mult
de nație și patriotism, ceva undeva
s�a furat mult. 

Nu prea mai există pațani și
gop�stop�uri și acea cultură inter�
lopă pe care o imitau adolescenții,
pentru că probabil nu mai e cool.
Nu mai există nici la nivel înalt
așa cum era acum 20 de ani. Mulți
interlopi și�au făcut afaceri legale
sau au intrat în politică (ai lideri
de partide cu tatuaje și limbaj
blatnoi în RM). Asta încearcă să
surprindă și cartea mea, persona�
jele care au construit capitalismul
sălbatic al anilor ’90 își pun o
mască mai user�friendly. De ce să
estorcăm afaceriști cânt putem să
privatizăm violența și să ne facem
legal o firmă de pază și protecție
sau putem aplica la fonduri PHARE
sau să intrăm în Parlament? Vio �
lența subiectivă a anilor ’90 s�a
transformat într�una obiectivă, as�
cunsă, într�un sistem mult mai per�
vers, pentru că nu mai ai neapărat
ca în filmele Marvel băieții buni și
cei răi, ci un sistem care apără și
chiar încurajează inegalitățile. De
asta ai sărăcie lucie lângă Mayba�
churi, spitale private SF lângă
ruine de policlinici de stat. 

Cum ai documentat, cum ai
construit povestea personajelor
transnistrene din Perestroika
Boys? Viața unor adolescenți în
Tiraspol pare aici a fi mai dură
decât și-o imaginau mulți dintre
noi, oricât de puțin blândă 
ne-am fi închipuit-o.

Sunt poveștile reale ale unor prie�
teni pe care i�am scos la bere/
cafea și i�am intervievat structu�
rat despre adolescența lor dincolo
de poveștile pe care le știam deja.
Am folosit acest material pentru a
construi niște drafturi de perso�
naje pentru acest pseudo�roman.
Așa am ajuns să�l fac pe Dima
protagonist, mi se pare că unul
dintre punctele cheie de tensiune
ale poveștii stă tocmai în identita�
tea lui neîmplinită: devine națio �
nalist român la Tiraspol, la Chi �
șinău e făcut separatist și minoritar,
iar când ajunge în România e vă �
zut ca un exotic marginal. Starea
asta identitară liminală îl macină
pe Dimon și asta mișcă lucrurile
în povestea mea. 

Cum a arătat această perioadă
de pandemie pentru tine, cum 
ai folosit acest timp?

Ce pot să spun e că mi�e dor de un
rave de 24 de ore. În rest am socia�
lizat la Terasa Obor, m�am uitat la
Premier League, am recuperat din
lecturile lipsă, lucruri lumești. 

Cum vezi literatura de azi a
scriitorilor din Republica 
Moldova, prin ce atrage, 
ce are aparte?

Nu știu multe despre literatura
din Basarabia, sunt ușor desprins
de lumea literară în general, cu
excepția Zilelor Literaturii Ro�
mâne, organizate an de an de 
Editura Cartier. Știu de Tatiana
Țîbuleac, de cenaclul lui Moni
Stănilă, de Dumitru Crudu și de
Galaicu�Păun. N�am citit încă Iu�
lian Ciocan, Beșleagă sau Druță.
Cred că e o generație foarte bu�
nă de poeți tineri acolo, care se 
vor remarca în curând, dacă n�au
făcut�o deja. 

Nu cred într�un excepțio na �
lism al zonei, literatura de acolo e
cum e fiind marcată de tensiunile
și procesele specifice zonei, e
aparte atâta timp cât Basarabia e
o lume aparte. 

Ai o teză de doctorat despre
ultrașii de la Dinamo (Ultimii oa-
meni. Etnografia unei Peluze,
2015), cum consideri că ar tre-
bui privită implicarea ultrașilor
în protestele din București, de
acum și din ultimii ani? 

Cred că ultrașii au fost folosiți în
ultimii ani ca om de paie și țap
ispășitor bun de sacrificat în
prime�time când a fost nevoie. Un
fel de mineri ai timpului nostru.
Altfel, băieții pe care�i știu din Pe�
luza mea n�au fost la nici un pro�
test și au suficientă experiență în
dansul cu instituțiile de forță cu
pensii babane să nu cadă în cap�
cane de tipul protestelor. Asta nu
înseamnă că nu sunt printre ei și
oameni violenți sau cu filme na �
ționaliste ori fasciste, e povestea
clasică pe care o trăiește mai toată
lumea, criza de reprezentare a
stângii a mutat o parte din clasa
muncitoare și din precariat spre
populismul de dreapta, din păcate. 

În 2017 publicai romanul
Intervenția, de asemenea o po-
veste despre generația din care
faci parte. Cât de ofertantă con-
sideri că este această generație
din punct de vedere literar și de
ce este important pentru tine să
scrii despre tinerii de azi?

Nu scriu prea multă literatură,
deci nu știu ce să spun. Nici con�
ceptul de generație nu e prea ofer�
tant, pentru că din aceeași ge� 
nerație poți avea și un tânăr care a
fost nevoit să abandoneze școala
ca să emigreze la muncă afară, și
un ins ca Edmond Niculușcă, care
punea muzică clasică seară de
seară cartierului Armenesc ca să se
lanseze astfel cu succes în politică.
Ar mai trebui introduse astfel
niște variabile pentru a înțelege o
generație, cum ar fi: clasa, rețeaua

socială, cultura dominantă, esta�
blishmentul, etnia etc. 

Revenind la Chișinău și la Repu-
blica Moldova, la ce ne reco-
manzi să fim atenți data viitoare
când ajungem de partea cealal-
tă a Prutului pentru a înțelege
mai mult din tot ce este acolo?

După cramele de la Cricova, stra �
da 31 august, Parcul Valea Morilor
și localuri unde găsești ce așteaptă
orice turist să găsească încă de
când se pornise de acasă, ospitali�
tate, mâncare bună, Rară Neagră
de Purcari, ar fi utilă o privire spre
inegalitățile teribile, spre urbanis�
mul tot mai atacat de acareturi și
blocuri urâte, de Mercedesuri blin�
date G Class lângă bătrânici care
vând pătrunjel, la tragedia bunuri�
lor și spațiilor comune și la puzde�
ria de gated communities ca
in sule ale abun denței într�o mare
de sărăcie. Mai recomand, deși nu
e tocmai un experiment plăcut, să
ieși 20�30 de kilometri din Chi �
șinău și să vezi sate în care a mai
rămas o singură familie pe uliță. E
o carte poștală pe care�am mai
văzut�o și�n alte părți în neolibe�
ralismul nostru târziu. SDC

În Perestroika Boys sunt poveștile
reale ale unor prieteni pe care i-am scos
la bere/ cafea și i-am intervievat structu-
rat despre adolescenţa lor dincolo de
poveștile pe care le știam deja. Am folo-
sit acest material pentru a construi niște
drafturi de personaje pentru acest
pseudo-roman.

Nu mă consider
scriitor și nu am
ambiţii literare
prea mari, cum
nu cred defel în 
literatură de dragul
literaturii.
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O fereastră largă se deschide
spre Lanzarote, spre ultimul
volum din jurnalul lui José
Saramago, publicat douăzeci
de ani mai târziu. Printre
cactuși, palmieri și pinii de
Canare, universul celui care
avea să primească Premiul 
Nobel pentru Literatură era
notat, pagină cu pagină, în 
jurnalul al VI-lea din seria 
Caietelor din Lanzarote. 

MIHAELA PASCU� OGLINDĂ

Viața literară, tabieturile, micile plă�
ceri ale vieții, interviurile, cronicile și
scrisorile de la cititori, analiza clima�
tului politic și social din anul 1998,
toate sunt piesele unui puzzle care se
reîntregește odată cu recuperarea
acestui ultim jurnal de pe un hard�disk

pierdut în negura timpului. Dar apare
la timp, ca pentru a trage un semnal
de alarmă, ca pentru a ne demonstra
că multe dintre sentințele lui José Sa�
ramago privind viitorul s�au adeverit
azi și pentru a ne arăta că avem dato�
ria de a ne îndrepta nu doar spre
cunoașterea de sine, ci și către celălalt,
pentru a�l înțelege cu adevărat.

Memorialul mănăstirii (1982),
Anul morții lui Ricardo Reis (1984)
și Istoria asediului Lisabonei (1989)
au fost cuburile uriașe de piatră
la baza unui soclu care se constru �
ia, an de an, din ce în ce mai solid.
Istoria, asumarea identității și
iden tificarea adevărului profund
al națiunii portugheze vor conti�
nua să reprezinte subiecte princi�
pale în scrierile sale. Evanghelia
după Isus Cristos (1991) răscolește
apele liniștite ale îndemnului
„crede și nu cerceta“. Istoria apo�
crifă construită după normele unei

lumi în care vina nu este absolvită
va marca un alt punct important în
cariera scriitorului. 

O SOCIETATE CARE AR
TREBUI SĂ PUNĂ SUB
SEMNUL ÎNTREBĂRII
DEFINIȚIA DEMOCRAȚIEI

În cel de�al șaselea volum de jurnal,
mai multe scrisori de la cititori (Eseu
despre orbire și Toate numele sunt
printre cărțile amintite) arată măsură
în care deciziile noastre pot fi uneori
schimbate prin lectura unei singure
cărți. Și poate că multe dintre aceste
scrisori de onestă și profundă mul �
țumire din partea celor care�l citesc pe
Saramago îl determină pe autor să
scrie: „Nu voi înceta să spun că litera�
tura nu poate schimba lumea, dar gă�
sesc din ce în ce mai mult motive să
cred că viața unui om poate fi trans�
formată de o simplă carte“.

În prefața Jurnalului din anul
Nobelului, Pilar del Río, cea care i�a
fost alături mai bine de două decenii,
scrie: „Caietul apare în momentul în
care este mai mare nevoie de el“. Iar
reflecțiile lui Saramago, analizele
sale obiective și lucide cu privire la
un timp problematic (anul 1998) se
răsfrâng asupra momentului actual
ca și cum ar fi fost scrise în prezent,
nicidecum în urmă cu mai bine de
douăzeci de ani. Paginile din ultimul
caiet scris în Insulele Canare își
poartă cititorul printr�o călătorie a
înțelepciunii, a iluminării, a ocaziei
de a�l cunoaște îndeaproape pe José
Saramago și de a�și adresa, totodată,
ca cititor, întrebările potrivite. În jur�
nal întâlnim o muzică aparte a vieții
scriitorului, o privire completă a uni�
versului său și un adevăr pur, nemas�
cat, dezvăluit de cel care scria știind
că face aceste mărturisiri cititorilor
săi. Astfel ne�a lăsat moștenire, din�
colo de întreaga sa operă, fragmente
ca acesta: „Ne naștem și începem
imediat să învățăm cuvintele, apoi le
recreăm folosindu�le, desenăm ima �
ginile lor pe hârtii și, mai devreme
sau mai târziu, vom înțelege că ele
sunt, în sine, muzică. Vom înțelege că
o carte e ca o partitură, că vorbirea e
ca o melodie nerăbdătoare și inepui�
zabilă. Scriind sau vorbind, aspirația
noastră, deși nu vrem să recu noaș tem

sau nu suntem conștienți de asta, va
fi mereu să ajungem la ceea ce, fără
nici o strictețe, voi numi coda vitală,
acea clipă supremă în care vom
crede că am explorat până la limita
inefabilului resursele propriei noas�
tre sonate“. 

Un drum șerpuit se strecoară
de�a lungul anotimpurilor în caietul
lui Saramago, un fel de datorie de a
ne face să ne amintim cine suntem
și ce responsabilitate morală avem
pentru a�l ajuta pe cel de lângă noi
într�o societate care ar trebui să
pună sub semnul întrebării, con�
stant, definiția democrației: „O de �
mocrație care nu se observă pe sine,
care nu se examinează pe sine, care
nu se critică pe sine va fi fatalmente
condamnată la anchilozare“ și tot el
spune că „într�o lume care s�a obiș �
nuit să discute totul, un singur lucru
nu se discută, tocmai democrația“.
Cu o abilitate de a zări lumea în an�
samblul său, de a înțelege dinamica
unei globalizări din ce în ce mai ac�
centuate, încă de la acel moment Sa�
ramago va scrie: „Ajungem mai ușor
pe Marte în vremurile noastre decât
la seamănul nostru“. Concis, cu
finețea remarcabilă a celui care își
cunoaște profesia, își mărturisește
fie dezamăgirea, fie uluirea în fața
întâmplărilor.

JURNALUL DĂRÂMĂ BARIERE
ACOLO UNDE EXISTĂ ÎN
AFARA CĂRȚILOR

Jurnalul său nu face compromisuri,
ci lumină. Aduce mai aproape reflec�
torul care ne arată că civilizația occi�
dentală, în forma ei pentru care s�a
luptat secole în șir, se apropie de
sfârșit. Europa este învinuită însă
pentru exploatările și istoria sânge�
roasă pe care le lasă în urmă. Iar reu�
niunea statelor sub o singură um�
brelă nu este văzută de José Sara�
mago în nici un moment ca o salvare,
ci dimpotrivă: „Aceeași Europă care
a trudit secole în șir pentru a reuși să
formeze cetățeni n�a avut nevoie
decât de douăzeci de ani pentru a�i
transforma în clienți. Socrate ar mai
cere o dată cupa de cucută“. Meritul
acestui al șaselea Caiet, salvat de 
la pieire, este inclusiv acesta al unor
judecăți care stârnesc discuții, 

analize proprii și întrebări noi. La
mai bine de douăzeci de ani distanță
de la momentul în care a fost scris, ne
putem lansa în propriile analize,
având ca punct de pornire acest vo �
lum de jurnal, un exercițiu fantastic
al contemplării și al dezbaterii.

Fără îndoială, jurnalul apropie,
dărâmă bariere acolo unde există în
afara cărților unui scriitor. Analiza
lui Saramago este transparentă și
acoperă fiecare substrat: al receptă�
rii cărților sale de către critici, de
către cititori, al experiențelor care îl
emo ționează sau revoltă, al felului în
care el însuși se raportează la ceea ce
scrie și, nu în ultimul rând, al felului
în care se lasă transformat de pro�
pria�i moștenire: „Totul e conform cu
ceea ce suntem, totul va fi conform cu
ceea ce simțim. Cred sincer că aș fi o
persoană diferită de cea care am de�
veni dacă altele ar fi fost peisajele
prin care mi s�a arătat lumea pentru
prima dată“. Saramago, o spune chiar
el, păstrează în interior „râurile și mă�
slinii din copilărie“, „timpul mitic
țesut din uluiri și contemplări“. Și
sunt vitale aceste amintiri care ajung
să facă parte din noi, căci pentru scrii�
tor uitarea e „moartea definitivă“.

Aceste mărturisiri, aceste frag�
mente�document (esențiale sunt și
descrierile despre bunicii săi) între�
gesc un miraj față de propria viață,
un mecanism interior pe care�l
putem împrumuta pentru că ne este,
iată, oferit sub forma acestui Caiet
care ne întregește nu doar un raft în
bibliotecă, ci și spiritul. 

Pentru José Saramago, direcția
spre care se îndreaptă lumea este
una nefastă, inegală, guvernată de cei
bogați. Însă miracolul acestor pagini
se află tocmai în cealaltă direcție,
orientată și spre un univers al căr �
ților, o punte clară între cel care scrie
și cei care îl citesc. Nici anun țarea
Premiului Nobel la 8 octombrie 1998
pe aeroportul din Frankfurt (veți re�
marca în volum maniera în care este
notat evenimentul) nu zdruncină
această abordare aproape părin�
tească a celui care își dorește ca lu �
mea întreagă, cu oamenii din ea, să
își restabilească ordinea proprie.  SDC

José Saramago, Jurnalul din anul
Nobelului, Polirom, 2021

UN EXERCIȚIU FANTASTIC AL CONTEMPLĂRII ȘI AL DEZBATERII

Jurnalul din anul Nobelului de
José Saramago, o datorie comună
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Sălile de spectacol s�ar putea
deschide de la 1 iunie pentru cei
care vin la concert sau la teatru
cu adeverința de vaccinare anti�
COVID sau un test PCR negativ
făcut cu maximum 48 de ore 
înainte. 

E vorba despre spațiile închise de �
dicate activităților cultural�crea�
tive din România, în con di țiile
unei rate a incidenței infecțiilor
cu SARS�CoV�2 cumulate mai mici
de 7,5/1.000 de locuitori. Plus
mască, distanțare și celelalte dră �
gălășenii. Asta ar putea fi o veste
bună dacă nu ar fi doar o știre des�
pre noile măsuri pentru reluarea
activităților culturale, analizate de
către Ministerul Sănă tății și de
către Comitetul Național pentru
Situații de Urgență. Adică nu de
una, ci de două comisii. 

Sir Antonio Pappano a fost
numit recent dirijor principal al
London Symphony Orchestra, la
pupitrul căreia îl va înlocui pe Sir
Simon Rattle începând cu sezonul
2024. În Music�making in the time
of COVID, un podcast din 16 apri�
lie pentru The Gramophone, ma�
rele dirijor italian îi spune jur �
nalistului James Jolly: „Cel mai
important lucru acum, când
strea mingul e singura formă de
manifestare muzicală permisă, e
ca muzicienii să aibă de lucru, ei
au nevoie să cânte împreună. Nu
e o formulă ideală, dar ne permite
să rămânem «în viață» și aproape
de audiența noastră. E greu să faci
muzică în aceste vremuri, și mă
refer în special la distanțarea mu�
zicienilor pe scenă. Eu am făcut
două blockbusters în această pe�
rioadă, la Roma, cu Santa Cecilia,
lucrări monumentale cu orches�
tră și cor, Elijah și Recviemul ger�
man, iar cu orchestra distanțată și
coriștii dispersați pe scenă nu e
deloc ușor. E ceva lipsit de na �
turalețe, dar trebuie să luptăm cu
asta. Mă gândesc la război, mă
gândesc că pentru britanici, în
timpul al celui de�al Doilea Război
Mondial, să meargă la concert și
la biserică au fost două activități

sacrosancte. Ambele s�au oprit în
această perioadă de pandemie“. 

Soprana Angela Gheorghiu a
lansat la Warner Classics Roma�
nian Songs, un single în format
digital cu patru celebre melodii
românești, cu acompaniamentul
Royal Philharmonic Orchestra di�
rijată de Gavin Greenaway. Or �
chestrațiile sofisticate și luxuriante
au fost realizate de trei compozi�
tori americani prieteni și colabo�
ratori ai marelui interpret Da� 
mian Drăghici: Jorge Calandrelli –
Sanie cu zurgălăi, Oscar Castro
Neves – Mai spune�mi că nu m�ai
uitat și Chris Boardman – Barca
pe valuri și Ionel, Ionelule, înre�
gistrate la AIR Studios în Londra. 

„Aceste înregistrări sunt doar
un început, în dorința mea de a
oferi publicului mai multe mo�
mente de vis, o stare de bine, une �
ori puțină melancolie, dar mai
ales optimism și bucurie în aceste
vremuri tulburi, în care avem ne�
voie de muzică bună. Voi conti�
nua căutările mele în vastul
re pertoriu românesc și interna �
țional pe care încă nu l�am explo�
rat vocal. Sper că bucuria mea vă
va molipsi pe toți, pentru că avem
nevoie de muzică, avem nevoie de
artă în viața noastră“, spune An�
gela Gheorghiu. 

Dacă Royal Opera House se
va despărți de Pappano în sezonul
londonez 2023�2024, la Paris în�
cepe o nouă epocă pe scena l’Opé �
ra National: Gustavo Dudamel va
fi directorul muzical al operei pa�
riziene pentru șase sezoane, înce�
pând cu 1 august. El își va păstra
și postul de director muzical al

Los Angeles Philarmonic, pe care
o dirijează din 2009. 

„Sunt extrem de emoționat și
profund onorat pentru numirea
la Opera din Paris“, a spus dirijo�
rul venezuelean. „După un an difi�
cil, simt o responsabilitate imen� 
să față de forma noastră de artă.
Este fundamental să înțelegem că
arta reflectă identitatea unei co �
munități. Pentru mine, acest lu �
cru este cu adevărat esențial. Toate
elementele artistice care contri�
buie la o reflecție în jurul acestui
concept sunt definitorii. Cred că
de�a lungul anilor, poate o anu�
mită formă de artă s�a văzut puțin
distorsionată și că gene ra țiile mai
tinere consideră că opera este mai
mult pentru anumite clase socia �
le, pentru cunoscători și erudiți.
Trebuie să schimbăm acest mod
de a vedea arta, astfel încât toată
lumea să simtă că este esențială.
Arta este frumusețe, este identi�
tate, este de o mare importanță
pentru noi toți.“ 

Și așteptările sunt mari, nu
numai vorbele. Rămâne de văzut ce
va aduce acest glamour à l’améri�
caine repertoriului operei pari�
ziene, care a dat o neașteptată lo �
 vitură de imagine, și cum va ge�
stiona dirijorul megastar de 40 de
ani o agendă super�încărcată, cu
multe emisii de CO2 între zborurile
de la celălalt capăt al planetei și con�
certele din LA, unde a fost reconfir�
mat până în 2026, sala de concerte
Walt Disney și cele două săli pari�
ziene de la Bastilia și Garnier. 

Tot la Paris, ministrul francez
al Culturii a declarat în fața Sena�
tului Republicii că subscripția

publică cu donații naționale și
internaționale pentru Notre�Dame
de Paris a atins suma de 833 de
milioane de euro, suficientă res�
taurării edificiului distrus de un in�
cendiu acum doi ani. „Vă asigur că
în 2024 Notre�Dame va fi redes�
chisă“, a spus Roselyne Bachelot.
Catedrala va fi redată cultului și,
bineînțeles, milioanelor de turiști
pe data de 16 aprilie 2024, cu un ser�
viciu liturgic și muzical de Te Deum.  

Pe 16 aprilie Anno Domini
2021, m�am bucurat să�l urmăresc
din nou în live streaming pe Cri�
stian Măcelaru, pe care îl găsesc
în continuare fascinant, fără pa�
iete și glamour, cu aceeași putere
de concentrare și carismă irezis�
tibilă. Nu de la Paris, ci de la Tivo�
liVredenburg – Main Hall, Utrecht,
o sală cu o arhitectură spectacu�
loasă, acolo unde a dirijat Orches�
tra Radio Neerlandeză pentru
concertul de duminică dimineață.
Un matineu încântare! Mai întâi
Suita Electra (1920) a olandezului
Alphons Diepenbrock, o lucrare
tonică și cu un parcurs dinamic,
sofisticat, în care orchestra sună
curat și îngrijit, cu corzi mătă�
soase și lemne frumos colorate, cu
ceva ingenioase jonglerii armo�
nice și contrapunctice în partea a
doua, rezolvate fără probleme de
dirijorul român. 

În mare formă, Măcelaru a
ținut perfect totul în mână, fără a
lăsă orchestra – distanțată, bi �
neînțeles, pe scenă! –  să cadă nici
măcar o măsură. Frumos și precis.

La două zile distanță, dirijorul
român a reluat simfonicul la Het
Concertgebouw Amsterdam, măr�
turisind pe Facebook că e încân�
tat să cânte după multe luni cu
public (peste 350 de oameni în
sală, dintre care un izbitor număr
de tineri!). Tot pe Facebook puteți
urmări concertul de la Utrecht, pe
pagina lui Cristian Măcelaru.

Pe 19 aprilie s�au pus în vân�
zare biletele și abonamentele la
concertele și recitalurile online
ale Concursului Enescu 2021, care
vor putea fi urmărite între 12�23
mai la Ateneul Român din Bu �
curești, în transmisiunile directe
asigurate de TVR. În funcție de
situația epidemiologică, la înce�
putul lunii mai va fi luată decizia
dacă și în ce condiții publicul va
avea acces fizic în sala Ateneului.
Eu recomand tot, recitalurile din
semifinale și concertele cu or�
chestră din finale, dar și toate cele
șase recitaluri extraordinare ale
muzicienilor din jurii și lau rea �
ților edițiilor precedente, pentru
că e adevărat, Enescu poate aduce
frumusețe în viață. 

Până la urmă, veștile bune ni
le facem și singuri. La final, un
Largo de Bach cu extraordinarul
violonist Augustin Hadelich, pre �
fațând un album apărut la War�
ner Classics pe 9 aprilie, despre
care voi scrie aici, în „Suplimen�
tul de cultură“, la Rubato. Până
atunci, multă liniște și sărbători
cu bine. 

Audiție plăcută! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Fals jurnal muzical. Note
din pandemie (V). Câteva
vești bune. Aprilie 2021 

Chiharu Shiota, Other Side

Sir Antonio Pappano dirijează Elijah de Mendelssohn-Bartholdy 
cu Orchestra și Corul Accademia Nazionale di Santa Cecilia
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Horten-
sia Papadat-Bengescu. Străina,
de Ana Maria Sandu, care va
apărea în curând în colecţia
„Biografii romanţate“ a 
Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

În seara zilei de 16 iulie 1943, în
jurul orei 20.00, Hortensia Papa�
dat�Bengescu se afla pe terasa ca�
merei de la etajul patru al Ho �
telului Băilor din Călimănești. Se
vedeau bine munții și pădurea,
iar aerul tare o ținea trează până

târziu. Un vânt blând începuse să
bată. Învolbura perdelele, iar ea le
privea melancolică cum se um�
flau ca spuma laptelui pus la fiert.
Intrase în cameră să�și ia șalul
bordeaux de lână și să și�l pună în
jurul umerilor, căci o prinsese
puțin frigul și pielea i se făcuse ca
de găină. Două bătăi scurte și
anunțul sec al recepționerei îi
schimbaseră planul:

— Apel urgent de la București!
Era îmbrăcată într�un halat de

mătase lung și înflorat, care o făcea
să pară și mai înaltă. Și�a strâns cor�
donul mai bine și a coborât scările
în grabă. „Urgentul“ acela îi crease
deja o stare de agitație... Ajunsese în
hol și ridicase cu groază receptorul.
Nu�și amintea dacă zisese sau nu
ceva. Mai degrabă așteptase. La ce�
lălalt capăt al firului o recunoscuse
pe Cella Serghi:

— Draga mea, îmi pare rău
să�ți dau eu vestea asta, dar e mai
bine să știi cât mai repede: scum�
pul nostru Lovinescu a murit azi�
dimineață! 

[…]
Hortensia nu putuse să plân �

gă. Durerea îi rămăsese ca un
ghem în coșul pieptului, dar lacri�
mile nu ieșeau afară. Lui Nicolae
abia de�i zisese bună ziua în pe�
rioada aceea, dar, cum banchizele
de gheață pluteau de mult nestin�
gherite prin casă, nu părea ceva
ieșit din comun. Tăcere și răceală.
Un frig năprasnic în orice ano�
timp, chiar și în toiul verii, cum

era atunci la București... 
Într�o dimineață se trezise

devreme și, fără să�și bea ceaiul și
să�și ia micul dejun, deschisese
precipitată caietul în care scria și
tăiase cu două linii apăsate titlul
vechi, apoi îl înlocuise cu unul
nou: Străina. Ar fi putut să poves�
tească că fusese vorba despre un
fel de iluminare, dar nu credea în
asta. Pur și simplu i se păruse că
în cuvântul acesta stăteau prezen�
tul și viitorul ei și, implicit, ale ro�
manului pe care spera să�l ducă la
capăt într�o bună zi... 

În mai, când primise plicul si�
gilat în care era anunțată că a pri�
mit Premiul Național pentru
Proză, se așezase pe un scaun să�l
citească. Osteneala și emoția îi fă�
cuseră mâinile să tremure. Cere�
monia era anunțată pentru sâm �
bătă, 22 iunie, ora 18.00, la sediul
din Strada General Berthelot, nr.
18, iar în numele comisiei care i�l
acorda semnase președintele Mi�
hail Ralea, ministrul Artelor. Pri�
mul gând fusese pentru E.L., care
s�ar fi bucurat enorm de veste și ar
fi îmbrățișat�o așa cum numai el
știa: cu toată căldura și admirația
din lume. „Dacă ar fi trăit, ar fi venit
cu mine“, își spusese. 

[...]
Surescitarea iscată de premiu

continuase și în zilele următoare.
Prima ziaristă care venise și o vi�
zitase fusese Viorica Răileanu,
care îi solicitase un interviu pen�
tru revista „Bis“. Vorbiseră mult și,

ca întotdeauna, nu știa ce o să ră�
mână scris dintr�o după�amiază în
care își revizitase debutul în lite�
ratură, prietenii care o ajutaseră,
„Sburătorul“ și pe E.L., ultimul
roman publicat și vorbise despre
cel la care scria încă. O fascina mo�
mentul acela în care ea însăși de�
venea personaj în textul altcuiva...

— Cu Străina mă grăbește
Edi tura Fundațiilor Regale, măr�
turisise ea. 

Și replica ei sunase ca și când
ar fi fost nevoită să�și schimbe rit�
mul și asta nu�i era la îndemână. 

Continuase să explice cum
totul se întâmplă capricios în scri�
sul ei între „vizitațiune“ și „au �
diție“: „Notez pe bucăți de hârtie,
pe caiete, dar lucrurile nu se pe�
trec în ordinea romanului, ci dis�
parat, scene de la mijloc sau de la
sfârșit, apoi altele de la început,
așa că atunci când încerc a găsi
șirul exact, întâlnesc un specta�
col“. Ziarista voise să înțeleagă și
o întrebase:

— N�ați încercat să vă țineți
de ordinea romanului? 

— Desigur că mi�ar fi mai
ușor dacă aș lucra așa. Dar ce mi�a
ieșit când am scris astfel nu m�a
mulțumit, așa că m�am întors la
metoda mea, care e mai vie, dar

îmi creează alte dificultăți, îi ex�
plicase ea cu tonul cuiva care vor�
bea mai degrabă pentru sine, căci
credea că pentru oricine altcineva
ar fi greu sau imposibil de înțeles
cu adevărat ce presupune această
muncă, în care notezi și apoi or�
donezi un material imens, îl stru �
nești și îi dai coerență...

Nu mai văzuse atâția oameni
la un loc de multă vreme. O efu�
ziune generală inundase spațiul
acela care se umpluse repede de
figuri cunoscute. Mulți dintre ei
veniseră să�i prezinte omagiile.
Premiul îi aparținea în întregime,
nimeni nu se îndoia că l�ar fi me�
ritat, iar în noul climat politic și
social nu era puțin lucru. Fețele
tinere îi dăduseră sentimentul că
ceea ce scrisese avea succes și la
noua generație. „Sburătoriștii“ o
aplaudaseră de când intrase în
sală. Admirația pe care o simțise
din partea lor o copleșise de�a
dreptul. Și�ar fi dorit nespus să fie
și E.L. acolo, i�ar mai fi domolit tra�
cul teribil. Așa, se simțea co pleșită
de o bucurie interioară și își zisese
că, dacă toate se întâmplau cu un
rost, făcuse și ea ceva bun în viață.
Nu era doar orgoliu, ar fi fost prea
puțin pentru ce simțea Hortensia
în ziua aceea de vară. SDC

Ana Maria Sandu –
Hortensia Papadat-
Bengescu. Străina

CARTEA
„E.L. o tachina tocmai pentru că o credea, uneori, prea
cerebrală. Asta o amuza și-și spunea că există întot-
deauna un revers al medaliei: cel mai deștept bărbat
pe care îl cunoscuse în viaţă avea faţă de ea o
consideraţie specială, iar propriul soţ o ironizase
decenii la rând exact pentru același motiv.
Se gândise adesea dacă în lipsa admiraţiei se putea
vorbi de iubire adevărată. Pentru ea, cu siguranţă, nu.
Căci simţise de atâtea ori că, dacă nu există respect
real pentru partener, timpul nu așază între oameni
decât o formă de dispreţ, care devine o mâzgă din ce
în ce mai păcătoasă odată cu trecerea timpului, când,
oricum, toate se tocesc. Mai ales răbdarea. Și atunci îţi

e tot mai greu să respiri. Sigur, ea se simţea
norocoasă că avea copiii, literatura și pe E.L. Crucea
căsătoriei o ducea cum putea și, după atâta vreme, 
ar fi putut zice chiar că se obișnuise cu ea.
Bucureștiul îi făcea bine. Se simţea, în sfârșit, aproape
de lumea de care era legată și care o interesa. Pier-
duse liniștea izolării, dar acolo, în camera ei de la eta-
jul clădirii din Cotroceni, de unde se vedeau copacii
până departe, o putea inventa. Un petec de cer, niște
păsări, ce putea să-și dorească mai mult să vadă în
zare, zi de zi, când se trezea?
Lucra și transcria, ca întotdeauna, de câteva ori texte
pe care le nota iniţial ca în transă, ca apoi să revină și
să facă însemnări și adăugiri, până simţea că e cât mai
aproape de ce avea clar și auzise în cap înainte de a
pune pe hârtie.“
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CĂLIN TORSAN

Ideea cărții mi�a venit în biroul
împărțit pe�atunci cu încă trei co�
legi de muncă. De fapt, prieteni. Lu�
cram cu toții într�un muzeu. În
acea zi eram doar cu Ciprian, iar el
se�apucase să�mi povestească des�
pre călătoria făcută în Grecia, ca
pelerin la Muntele Athos. Vecin pe
scaunul din autocar îi fusese un cu�
noscut arbitru de fotbal. Ciprian
știa de pasiunea mea pentru spor�
tul rege, așa că i se păruse un deta�
liu demn de precizat. Totuși, în �
tâmplarea pe care�am auzit�o din
gura lui – și care mi�a dat ideea de�a
scrie Prieten cu umbra – n�are le�
gătură cu lumea balonului rotund.

După ce�au schimbat câteva
vorbe între ei, atât cât să se�apropie
puțin, cavalerul fluierului i�a 

explicat lui Ciprian motivul pen�
tru care călătorea spre Muntele
Sfânt: băiatul său, un puști cam
de�aceeași vârstă cu Nimo – eroul
cărții mele –, avea vedenii cu un
bătrân șezând pe scaunele goale
din casă. Tatăl său, un om foarte

credincios, se îngrijorase. Dar, îna �
inte de�a merge cu el pe la medici
și psihologi, hotărâse să asculte
sfaturile călugărilor din Athos.

De�aici a plecat totul, iar bul�
gărul de omăt al imaginației mele
s�a tot rostogolit, timp de�aproa �
pe doi ani, ajungând la final un di�
tamai omul de zăpadă.

Poate mai e loc de�o mărturi�
sire... Ca muzicant, cântasem de câ�
teva ori într�un pub unde�mi atrăsese
atenția un băiat de școa lă. Îl observa�
sem făcându�și lecțiile sau mâncând
acolo, la niște ore nepotrivite pentru
vârsta lui. Tatăl său era unul dintre
patronii barului, fiind nevoit să pe�
treacă mult timp acolo. Pesemne că,
une ori, n�avea cu cine�l lăsa pe
Nimo acasă, așa că�l lua după el.
Numele băiatului mi�a rămas în
min te și mi�a sunat foarte potrivit
pentru un viitor personaj literar.

Cam așa s�a născut romanul

meu. Și�n felul ăsta l�am născocit
pe Ieronim Brumă, un copil fabri�
cat din alți doi puști ca el. Sau ca
voi, unii dintre cititorii ce vă veți
apropia de povestirea care tocmai
și�a făcut loc în lume.

Și�un ultim detaliu... Fiindcă îmi
cumpăr uneori dulciuri de la niște
cofetari sirieni, iar alteori chestii

bune de mâncat dintr�un butic ținut
tot de niște emigranți din Damasc,
m�am gândit să�m part cartea aceas �
ta și cu ei, mai degrabă cu copiii lor.
Fiindcă în aceste magazine mi s�a
vorbit me reu și destul de curat în ro�
mână. Asta este, foarte pe scurt, po�
vestea prezenței în roman a lui
Im ran, prietenul lui Ieronim. SDC

Foarte pe scurt, povestea felului 
în care a apărut Prieten cu umbra



O mulțime de vedete ale muzicii
și�au exprimat zilele acestea re�
gretul pentru dispariția, la 73 de
ani, a compozitorului Jim Stein�
man, autor al unora dintre cele
mai mari succese muzicale din ul�
timele decenii.

Născut în 1947, la New York,
Steinman a debutat în lumea tea�
trului muzical, unde, la începutul
anilor ’70, a cunoscut un tânăr
muzician ce adoptase pseudoni�
mul de Meat Loaf. Împreună, cei
doi au petrecut anul 1975 compu�
nând și înregistrând albumul con�
ceptual Bat Out Of Hell care, lan�
sat la o casă de discuri mică în
1977 (după ce a fost refuzat de pa�
tru alte case de discuri mai mari),
avea să devină unul dintre cele
mai de succes discuri din istorie.
Cu hituri precum You Took the
Words Right Out of My Mouth,
Two Out of Three Ain’t Bad sau
Bat Out of Hell, discul avea să se
vândă în peste 50 de milioane de
exemplare și a fost deseori imitat
de alți muzicieni.

Ani mai târziu, Meat Loaf și
Steinman își uneau din nou forțele
pentru continuarea Bat Out of
Hell II: Back Into Hell (și mega�
succesul piesei I’d Do Anything for
Love But I Won’t Do That) și, apoi,
Bat Out of Hell III. Steinman avea
să realizeze apoi comedia muzi�
cală rock Bat Out of Hell:The Mu�
sical, ce a avut premiera în 2017.

Dar Jim Steinman a cunoscut un
succes uriaș și cu piese compuse
pentru alți artiști precum hitul To�
tal Eclipse Of The Heart cântat de

Bonnie Tyler („Cel mai bun cântec
al meu“, comenta Steinman), Hol�
ding Out for a Hero, tot pentru
Bonnie Tyler, Falling Into You pen�
tru Celine Dion (care i�a adus un
Grammy) sau Dead Ringer for Love
pentru duetul Cher/ Meat Loaf.

Considerat un geniu de către
mulți artiști, Steinman a fost
uneori ironizat pentru excesele

muzicii sale. „Păi, dacă nu sari ca�
lul, cum poți să vezi ce e pe partea
cealaltă?“, s�a apărat compozito�
rul. „Mi se pare ciudat că mulți
rockeri cred că muzica mea e ri�
dicolă. Eu cred că rock’n’rollul în
general e ca un film alb�negru, așa
îl văd cea mai mare parte a oame�
nilor. Eu, însă, îl vad ca fantastic,
de operă, ca o halucinație“, spunea
Steinman.

„Să spui că Steinman adora mu�
zica lui Wagner e un eufemism, De
fapt, el a fost un soi de Wagner al
rockului“, a comentat Andrew
Lloyd�Webber. SDC
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La dispariția Wagnerului
muzicii rock

Membrii formației Led Zeppelin,
Roger Daltrey de la The Who sau
Robert Fripp de la King Crimson
sunt doar câțiva dintre cei 150 de
muzicieni britanici care cer prim�
ministrului britanic Boris John �
son să actualizeze legile dreptului
de autor pentru a crește veniturile
primite de artiști din exploatarea
muzicii lor pe platformele de
streaming. 

„Streamingul înlocuiește ra�
dioul, deci muzicienii trebuie să
primească aceeași protecție atunci
când muzica lor este distribuită pe
platformele de streaming. Lumea
întreagă s�a mutat online în tim�
pul pandemiei, iar artiștii care tră�
iesc de pe urma muzicii au fost
lăsați baltă de o lege care nu a
ținut pasul cu schimbările tehno�
logice“, spune Horace Trubridge,

secretarul general al Musicians’
Union. Un reprezentant al Ivor
Academy explică faptul că plat�
formele de streaming, care nu in�
vestesc deloc în producerea și
distribuția de muzică, fac profituri
extraordinare, în vreme ce artiștii
primesc bani extrem de puțini de
pe urma cântecelor lor.

În același timp, Björn Ulvaeus
(compozitorul majorității hiturilor
ABBA), președinte al Confe derației
Internaționale a So cietăților Auto�
rilor și Com pozi torilor, a publicat
pe 17 martie un raport prin care
aduce propuneri pentru „a reechi�
libra economia muzicii“. „În acest
moment“, spune Björn Ulvaeus,
„80% din veniturile de streaming
merg spre cele mai mari vedete,
precum Drake sau Taylor Swift, în
vreme ce un muzician de jazz de

nișă, de exemplu, nu primește mai
nimic. Dar sunt probabil 10.000
de oameni care iubesc și ascultă
muzica acestui muzician de jazz.
Dacă toți banii plătiți de acești
fani ar ajunge la el și nu la alții,
muzicianul ar putea trăi de pe
urma muncii lui“.

Propunerea lui Björn Ulvaeus
este să se renunțe la actualul 

model „market centric“, de împăr �
țire a veniturilor în funcție de as�
cultările totale ale utilizatorilor,
la un model „user centric“, raportat
la fiecare abonat al unei rețele de
streaming în parte. Astfel, azi banii
celor care nu ascultă artiști pre�
cum Drake sau Taylor Swift ajung
mai mult la aceste vedete și mai
puțini la artiștii pe care abonatul
alege să îi asculte.

Există însă și problema venitu�
rilor în sine. Apple plătește 0,85
euro pe audiția unei melodii,
aproape dublu cât Spotify, dar
această sumă este împărțită mai
mult între casele de discuri și nu�
mai o fracțiune din ea ajunge cu
adevărat la artist. Asta a silit foarte

mulți muzicieni să își vândă în ul�
tima vreme drepturile asupra mu�
zicii lor, așa cum au făcut până și
vedete precum Bob Dylan, Stevie
Nicks sau Neil Young.

Acest model economic actual,
spune Björn Ulvaeus, are „un im�
pact enorm asupra tipului de cân�
tece care se compun azi și asupra
structurii lor“, muzicienii fiind
siliți să compună cât mai mult și
numai acel tip de cântece care „se
vând“. „Noi, la ABBA, am învățat să
facem diferența între gunoi și
piese de calitate“, spune Ulvaeus.
„Dar asta necesită timp, cere multă
muncă, multă răbdare. Cum poți
să ai răbdare când ești supus unei
uriașe presiuni financiare?“ SDC

Marii muzicieni cer
reforma streaming



opere artistice cinema tografice să
nu vrea să își vadă opera „desfigu�
rată“ cu mesaje publicitare. Teh�
nologia Mirriad ar putea profita
însă de severitatea cu care a fost
lovit sectorul muzical de pande�
mia de COVID, inserând mesaje
publicitare în clipurile muzicieni�
lor. Numai că Mirriad vrea să

meargă și mai departe: să adauge
în timp real mesaje publicitare la
TV sau în streaming, ajustate pe
fiecare spectator în parte, în
funcție de istoricul acestuia de vi�
zionări și cumpărături online.

UN MAD MAX LA FEMININ

În sfârșit, regizorul George Miller va
demara filmările la un nou film din
seria Mad Max. Acesta se va numi
Furiosa și este un prequel, prezen�
tând istoria personajului interpre�
tat de Charlize Theron în Mad Max:
Fury Road. Rolul principal va fi
jucat însă de Anya Taylor�Joy (The�
ron n�a fost foarte încântată), secon�
dată de Chris Hemsworth.

CRONICA NEAGRĂ

n Helen McCrory (52 de ani) –
actriță din Marea Britanie, cunos�
cută din seria Peaky Blinders, din
Skyfall, The Queen și din seria
Harry Potter. Soția actorului Da�
mian Lewis (Billions).
n Monte Hellman (91 de ani) – re�
gizor american, autor al unor fil �
me cult precum Two�Lane Black� 
top (1971). A fost producător exe�
cutiv al filmului Reservoir Dogs
(1992) și, pentru o vreme, a fost pe
punctul să regizeze filmul, înainte
ca acesta să fie realizat de Quen�
tin Tarantino. SDC

ANUL XVII NR. 731
24 – 30 APRILIE 2021 15

www.suplimentuldecultura.ro

Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.

Adresă: Iași, B�dul Carol I, nr. 4, etaj 4, 

CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111, 

fax: 0232/ 214111

Redactor�șef:George Onofrei

Redactor�șef adjunct:Radu Cucuteanu

DTP:Adina Arnăutu

Rubrici permanente:Bobi (Fără Zahăr),

Dragoș Cojocaru, Andrei Crăciun, Florin

Ghețău, Cătălin Pavel, Radu Pavel Gheo 

Carte:Mihaela Pascu�Oglindă, Eli Bădică, 

Marius Miheț, Cristian Teodo rescu, 

Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu,

Ioan�Alexandru Tofan, Dana Pîrvan

Muzică:Dumitru Ungurea nu,
Cătălin Sava 

Film: Iulia Blaga 

Teatru:Oltița Cîntec

Caricatură:Lucian Amarii (Jup)

Grafică: Ion Barbu 

Actualitate:Nona Rapotan, 
Constantin Piștea

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribuție:Mihai Sîrbu 
tel. 0232/ 271333. 

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament:45 lei pentru 3 luni; 
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

AGRESIUNI SEXUALE: 
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Cartea Philip Roth: The Biogra �
phy de Blake Bailey, publicată re�
cent, a oferit muniție nouă tu� 
turor celor care au încercat să îl
transforme pe Phillip Roth (dece�
dat în 2018) într�o nouă victimă a
„culturii cancel“. Cartea lui Bailey,
una dintre cele mai așteptate ale
anului, conține multe informații
despre aventurile amoroase ale
lui Roth, dezvăluiri despre re �
lațiile acestuia cu prostituate, iar
toate acestea au fost interpretate
de mulți comentatori și de către
feministe drept noi „dovezi“ al
modului discriminatoriu în care
celebrul scriitor trata femeile.
Numai că, în ultimele zile, chiar
autorul acestei biografii, Blake
Bailey (care a avut parte de co�
operarea deplină a lui Roth în
realizarea cărții) s�a pomenit și el
acuzat de mai multe femei de
hărțuire și agresiune sexuală.
Aproape imediat, Bailey a fost pă�
răsit de agentul lui, iar editorului
W.W. Norton, care era convins că
are în mână un bestseller, a
anunțat că suspendă distribuția și
promovarea acestei biografii.

ANULAREA ANULĂRII

După un scenariu prea des repe�
tat în ultima vreme, angajații edi�
turii Simon & Schuster au cerut
public patronilor lor să anuleze
publicarea cărții de memorii a
fostului vicepreședinte american
Mike Pence. „Editura alege să fie
complice în perpetuarea atitudinii
de supremație albă a lui Pence“, se
arată într�o scrisoare a angajaților�
activiști, care cer șefilor să nu mai
publice nici o carte scrisă de mem�
brii adminis trației Trump. Numai
că Jonathan Karp, președintele
Simon & Schuster, care a semnat
cu Pence un contract de șapte
cifre, a anunțat că, în ciuda an �
gajaților, cărțile politicianului vor
fi publicate.

IEȘIREA DIN CASĂ 
DĂUNEAZĂ NETFLIX

Ridicarea restricțiilor impuse de
pandemie a afectat populara plat�
formă de streaming, care a înre�
gistrat în primul trimestru din
2021 cu 2 milioane mai puțini
abonați față de aceeași perioadă
de anul trecut, iar asta s�a tradus
imediat într�o scădere de 10% la
bursă. „Lumea revine la normal pe

spinarea Netflix“, comentează un
reprezentant al unui fond de
investiții. Această scădere a dat
prilejul competitorilor precum
Disney+, Hulu, HBO Max să câș �
tige teren, iar Netflix se teme că a
ajuns aproape de punctul în care
nu mai poate crește în SUA, prin�
cipala sa piață. Anul acesta, plat�
forma Netflix vrea să investească
uriașa sumă de 17 miliarde de do�
lari în producții proprii.

VINILUL, SUCCES ÎN CRIZĂ

În 2020, în Franța, piața discurilor
de vinil a înregistrat o creștere de
10%, în vreme de CD�ul a înregis�
trat o cădere de 27,1%. Succesul
acestor discuri nu este generat

neapărat de „bătrânii nostalgici“;
această creștere a vânzărilor se
datorează în cea mai mare parte
cumpărătorilor sub 35 de ani.

CUM SĂ (MAI) DISTRUGI
FILMELE CLASICE

Agenția de publicitate britanică
Mirriad a pus la punct o tehnologie
ce permite inserarea de materiale
publicitare retroactiv, în filmele
clasice. Un site de streaming chine�
zesc, Tencent Video, și creatorii se�
rialului american Modern Family
au testat deja aceasta tehnologie,
însă specialiștii spun că asta ar
putea crea nenumărate probleme
artistice și juridice, fiindcă este
foarte posibil ca realizatorii unei

PE SCURT
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Noua miniserie documentară
My Love: Six Stories of True
Love, producţie originală Net-
flix, prezintă în șase episoade
a câte aproximativ o oră șase
perechi de „păstrători ai
dragostei pe lume“, cum le
spunea Gellu Naum. 

Șase cupluri din SUA, Spania, Japo�
nia, Coreea de Sud, Brazilia și India,
care sunt împreună de mai bine de
40 de ani și care sunt urmărite pe
parcursul unui an (2019) de câte un
regizor din țările respective. Minise�
ria e inspirată de un documentar
sud�coreean din 2013, My Love,
Don’t Cross That River, de Moyoung
Jin, care urmărea un cuplu de nona�
genari căsătoriți de 76 de ani. 

Filmați cu echipe restrânse,
care să nu le afecteze intimitatea
(uneori regizorul a fost și camera�
man), personajele se comportă de
multe ori ca și cum nu i�ar vedea ni�
meni. David și Ginger din Vermont,
SUA dorm îmbrățișați deși sunt
împreună de 59 ani, dar când fac
pregătirile pentru cremare (să fie
totul aranjat când va fi să fie), ea
vrea ca cenușa să�i fie îngropată
lângă părinți, iar el să fie risipită
peste pământul de la fermă. 

Nati și Augusto din Spania
sunt de 60 de ani împreună (el a
fost păstor de capre toată viața,

locuiesc într�o așezare foarte izo�
lată), dar el încă îi spune: „Mă
crezi că îți pun mâna pe țâțe?“,
după ce remarca filosofic la înce�
putul episodului că o pasăre nu
zboară niciodată singură.

Haruhei și Kinuko s�au cunos�
cut în spitalul unde el era internat
cu lepră și s�au căsătorit pentru că
ea l�a cerut (lepra sau boala Hans sen
e stigmatizată și azi). După 49 de ani
în care ea a avut grijă de el, rolurile
se schimbă când ea își descoperă un
cancer la stomac. Ce credeți că�i
spune el? „O să fie grea operația. N�
ai nici un pic de carne pe tine, o să
dea de os imediat.“ Dar după ope �
rație, când viața reintră în normal,

la aniversarea lui de 84 de ani el îi
amintește de medicul care i�a zis
în copilărie că nu va trăi mai mult
de 15 ani, și îi spune că ea l�a ținut
în viață. „Hai, nu fi sentimental,
știi că nu�mi place“ (dar e clar
emoționată). 

Saengja și Yeongsam din Co�
reea de Sud (de 47 de ani împre �
ună) au o crescătorie de melci de
apă, dar Yeongsam nu mai poate
munci din cauza durerilor de spate,
iar Saengja își face reproșuri că n�a
protejat�o. Când sărbătoresc 47 de
ani, el îi ia 47 de trandafiri și îi scrie
o scrisoare plină de duioșie, emo �
ționându�se când i�o citește.

Jurema și Nicinha (de 43 de ani

împreună) sunt excluse social cu
totul: și lesbiene, și negrese, și să�
race, locuiesc într�o favelă din Sao
Paulo lucrând ca menajere în case
de bogătași. Nici că le pasă, au casa
plină de copii și nepoți (amândouă
au copii), nu se plâng că sunt ex�
cluse, d’apăi să vorbească de femi�
nism. În viața lor simplă nu e vorba
de acceptare, pentru că, atunci când
iubirea există, problemele țin de o
ureche care nu mai aude bine, de
diabetul Juremei ori de casa pe care
vor s�o ridice la țară, chiar dacă nu
le mai ajung banii decât de gea�
muri. Acest episod e cel mai reușit,
pentru că e luminos și autentic. Lu�
crurile se iau așa cum vin.

Satyabhama și Satva duc o
viață tradițională în India, unde
cultivă bumbac și sunt căsătoriți de
42 de ani, cunoscându�se doar în
ziua nunții. Când Satva scoate un
spin din piciorul Satyabhamei, care
umblă desculță și o întreabă dacă
n�ar fi mai bine să înceapă să poarte
papuci, ea spune: „Nu mă deran�
jează; nici noroiul nu e o problemă“.
Și tot ea, la începutul episodului:
„Legăturile noastre depășesc viața.
Cum familia noastră se mărește
(n.red.: au copii și nepoți), conti�
nuăm să fim împreună prin ei“. Dar
când ploaia strică bumbacul, copiii
pleacă la fabrică să muncească luni
bune și ei rămân singuri și triști că
li s�a spart cercul. Fără nepoți după
care să stea, Satva îi îmbracă soției
leagănul în flori.

Inevitabil, cele șase episoade te
invită să cauți puncte comune. Dar
e suficient să�l respecți pe celălalt,
să glumești cu el, să munciți mult
și să creșteți copii ca să rămâneți
împreună peste 40 de ani? Evi�
dent, nu. Deși serialul e plin de căl�
dură și de înțelegere pentru lu� 
crurile mărunte care alcătuiesc o
viață, el ține la secret ingredientul
minune. Dar cine�l știe, există așa
ceva? Probabil că lucrurile sunt
sau nu sunt, important e să pui un
picior înaintea celuilalt. SDC
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Oameni obișnuiți și marile
lor povești de dragoste

Suntem înconjurați și dependenți
de tehnologie. Unii oameni văd
asta ca pe un lucru negativ și
spun că nu e bine, dom’le, să fim
dependenți, fiindcă străbunii
noștri nu aveau calculatoare și
nici măcar curent electric.

Eu cred taman contrariul, fiindcă
minunatul element de compunere
�logie îmi spune că cineva a muncit

pe brânci pentru ca rezultatele sale
să ajute omenirea. Când ne plim�
băm cu elicopterul pe Marte nu
mai e loc de negare a progresului și
de reintegrare în peșteri.

Însăși specia umană a evoluat
pe baza unor descoperiri care la vre�
mea respectivă au fost revolu ționa re.
Au supraviețuit și prosperat cei care
și�au dat seama că dacă ții sulița cu
vârful înainte este mult mai ușor să
răpui prada și probabil că nu au re�
zistat cei care protestau în fața peș �
terii, pe motiv că îna intașii lor fo �
losiseră bâta și nu au acum nevoie de
drăcovenia asta de băț ascuțit. Filtrul
acceptanței și adaptării la nou a con�
tinuat să funcționeze și atunci când
sulițașii l�au văzut pe ăla care, în loc
să împungă boul preistoric, l�a pus să
târâie obiecte grele pe distanțe lungi,
ca să nu mai spun ce șoc au avut cei
care s�au uitat ca niște boi preistorici
la prima chestie din lemn care se ros�
togolea într�o mișcare uniformă, des�
pre care era prea devreme să se spună

că e circulară. Adică roata. Ca să în�
chid cercul preistoric, mai spun că ni�
ciodată nu au prosperat cei care,
după apariția carului, cereau să fie
pus înaintea boilor.

Au trecut niște mii de ani, a
apărut motorul termic în patru
timpi, magnetofonul și laptopul de
pe care scriu acum, iar eu nu pot
decât să le fiu recunoscător lui Otto,
lui Kashtan, lui Hewlett și lui Pac�
kard, fiindcă mi le�au dat de�a gata.
Au muncit pentru ca eu să nu trebu�
iască să fugăresc elefantul cu bâta
prin Valea Adâncă. Aici stau, în lo�
calitatea care în care s�a patentat
curentul electric semialternativ.
Principal lui caracteristică este că
uneori sinusoida ajunge în punc�
tual zero și stă acolo, să se odih�
nească, câte jumătate de zi. Inițial

ne�am panicat, ne simțeam cu mâi�
nile legate, ni se părea că trăim în în�
tuneric ziua în amiaza mare. Ce ne
facem, domnule, cu congelatoarele?
Dar în timp ne�am adaptat acestei
forme de progres. Am înțeles, prin�
tre altele, că nu trebuie deschis con�
gelatorul, iar la frigider trebuie să
umblăm ca niște hoți în casa altuia,
în maxim trei secunde să scoți oala
cu sarmale, să îți pui deoparte câte
vei mânca și să o bagi înapoi. 

Am înțeles că ne putem încărca
telefoanele în mașină. Nu și lapto�
purile, fiindcă nici Hewlett, nici Pac�
kard nu au anticipat apariția cu� 
rentului electric semialternativ cu
pauză în zero. Dar, la câți bani am
dat pe el, mă îndoiesc că i se poate
descărca bateria înainte de a ter�
mina de scris acest art SDC
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