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Teatrul în pandemie:
instrucțiuni de administrare

RAMONA IACOBUȚE

Tema de anul acesta, Artă și teh�
nologie, a reușit să propună spec�
tacole care leagă prezentul de
viitor și le amestecă. Pandemie și
teatru online, dependența de teh�
nologie, un robot simpatic, Pep�
per, mascota festivalului, teatru
VR sunt doar câteva dintre ten �
tațiile care au stârnit curiozități
de tot felul, fără mască. 

PĂSTRAȚI DISTANȚA, PURTAȚI
MASCĂ ȘI ZÂMBIȚI PE SUB EA

Și, pentru că arta se inspiră și din
realitatea imediată, prima seară
de festival a avut în program un
spectacol�concert ca un test rapid
pentru depistarea umorului și au�
toironiei, Chiritza în carantină, al
talentatei Ada Milea. Publicul a
făcut cunoștință cu un personaj
clasic reinterpretat, o Chiriță arun�
cată în plină pandemie de corona�
virus, ca noi toți, puțin dispusă să
renunțe la viața sa obiș nuită și la
plăcerile de zi cu zi. Cucoana căreia
îi place să se plimbe prin țări străine,

plăsmuită de Matei Millo, este adu �
să în zilele noastre de Ada Milea cu
tușe de umor și muzicalitate ire�
zistibile. Umorul Adei Milea muș �
că cu poftă și din sarcasm, ra� 
diografiind comportamentul uman
în situații de criză. 

Izolarea la domiciliu îi face
zile fripte coanei Chiritza, al cărei
soț, Bârzoi, a angajat o firmă pen�
tru a o supraveghea și a o ține
acasă în carantină, după ce aceas �
ta s�a întors din una dintre călă�
toriile sale în afara țării. Muzica

Adei Milea, pe care personajele
din Chiritza în carantină se mișcă
prin propriile vieți lovite de viru�
sul nemilos, curge ca un dezinfec�
tant peste toată tristețea adunată
în cutele traiului de zi cu zi. Doi
roboți și un programator vin din
prezentul în care trăim pentru a
se alătura personajelor din alte
vremuri. Și, cum la regia acestui
spectacol�concert a contribuit și
coregrafa Andrea Gavriliu, pașii
de dans se strecoară în momen�
tele�cheie ale punerii în scenă
pentru un plus de expresivitate. 

La această Chiriță râzi mult,
te vezi în oglindă, pipăi ipocrizia,
superficialitatea și dependența de
mită, de atenții a unui popor pe
care virusul pare să îl atace și la
rădăcină. Stratificarea scenică,
așezarea personajelor pe două
etaje narative, jos, în prim�plan,
personajele cheie, Chiritza, robo �
ții, LuLu și MeMe, programatorul
și Gulitză, sus personajele de fun�
dal, backing vocals�ul poveștii,
Bârzoi, Aristitza și Calipsitza fac
din Chiritza în carantină a Adei
Milea un spectacol care modifică

percepția asupra timpului și
spațiului. Cu personajele inter�
pretate de Anca Hanu (Chirița),
Sânziana Tarța (LuLu), Matei Ro�
taru (MeMe), programatorul (Ra du
Dogaru), Bârzoi (Cornel Răi leanu),
Aristitza (Mihnea Blidariu), Calip�
sitza (Cristian Rigman), Gulitză
(Miron Maxim), Chiritza în caran�
tină ne poartă și în trecut și în pre�
zent, ne face să ne gândim la noi și
la ceilalți cu umor, și poate și cu
milă. O oră de stat pe scaun într�o
sală de spectacol ca un vaccin îm�
potriva ipocriziei, a nepăsării și a
ignoranței, aplicat unui pacient
universal.

„DE CE MĂ STRÂNG
PANTOFII?...SUNT ÎNCĂ VII!“

A doua seară de FITPTI a oferit
publicului un spectacol de Gigi
Căciuleanu pe care nu îl va uita
prea ușor, Jungla TéVé, o avalanșă
de imagini dansate și povestite, de
informații răstălmăcite până la li�
mita absurdului, de metafore mo l �
făite până la os. Spre deosebire de
alte spectacole ale lui Căciuleanu,

axate mai mult pe mișcare, pe es�
tetica și expresivitatea corpurilor
luate prizoniere de dans, Jungla
TéVé încalță cuvintele, textul în
poante și le împinge spre mișcări
mai grațioase sau mai brutale. 

Gândit după schema progra�
melor de televiziune, spectacolul
aruncă un el și o ea în jungla jocu�
rilor de cuvinte, a întâmplărilor
povestite și răstălmăcite, a bom�
bardamentului informațional și a
manipulării prin cuvânt. Ce este
real și ce este fals, ce este adevărul
și ce este răstălmăcirea, cum
ajung cuvintele să își piardă sen�
sul și să îl caute cu disperare pen�
tru a�l recâștiga, cât balast in� 
for mațional înghit zilnic creierele
noastre, cât de mult mai facem
diferența între sensul propriu și
cel figurat, sunt doar câteva din�
tre semnele de întrebare care
dansează pe scenă, pe coregrafia
lui Gigi Căciuleanu, captive într�un
corp de femeie și într�unul de
bărbat. Jungla TéVé este un spec�
tacol cu note de teatru absurd, un
exercițiu de echilibristică printre
cuvinte și prin propria noastră
viață și imaginație, viciate de teh�
nologie, de bombardamentul de
senzațional, real sau indus artifi�
cial prin asocieri care să șocheze.

CONSIMȚĂMÂNTUL 
DE A INTRA ÎN LUMEA
ADOLESCENȚILOR

Tot în a doua zi de festival a fost
programat Ivan, un spectacol
mon tat de Antonella Cornici la
Teatrul din Stejar, un nou spațiu
independent din Iași. Cu note de
melancolie provocată de inocența
pierdută a copilăriei și dispariția
mamei, acel acasă la care ne în�
toarcem mereu cu toții, cu miros

Merg pe stradă spre casă după prima seară a Festivalului
Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI). E o seară
călduță de început de octombrie, cu ușoare adieri de vânt. Vânt
care împinge spre mine o mască de protecție aruncată sau
pierdută. E al doilea an în care măștile mă însoțesc la teatru și

îmi țin ascunse expresiile feței, e primul gând care îmi vine în
minte. E al doilea an de pandemie, îmi continui șirul ideilor. Cu
toate astea, echipa FITPTI s-a încumetat să organizeze o nouă
ediție de festival, cea de-a XIV-a, în perioada 1-10 octombrie,
constat cu bucuria dependentului de artele spectacolului. 

Chiritza în carantină, de Ada Milea
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de album de familie îngălbenit de
timp, cu ritmul alert al corpurilor
care se atrag și se resping, cu pu�
ternice accente psihologice, pu�
nerea în scenă te invită să iei un
loc pe o canapea pe care însuși
Freud ar sta picior peste picior, ar
fuma gânditor și ar fi tentat să în�
ceapă ședința de terapie. 

În Ivan se amestecă într�un
aluat tare la exterior și crud în in�
terior teme care frământă orice
societate: formarea în școală, șo �
majul, derapajele emoționale și
comportamentale ale adolescen �
ților care au nevoie de îndrumare,
de încredere, de acceptare, de iu�
bire, de un rost, de susținerea ne �
condiționată a părinților, de mo �
dele. Ivan, Luna, Alvaro, Marta, di�
rectoarea de liceu, personajele
create de Javier de Dios Lopez și
luate în grijă de Antonella Cornici și
de actorii Răzvan Conțu, Doru Afta�
nasiu, Alexandra Diaconița, Vasilica
Bălăiță, Silvia Cămănaru trăiesc în
umbra ratării, a deciziilor care le pot
schimba viața sau le�o pot distruge
într�o secundă. În relațiile dintre ele
se simte tensiune, nevoie disperată
de înțe legere, de afecțiune, de
mâine, frustrare, lipsă de comuni�
care. Instantanee în alb și negru
care caută culoare, pasiune, intensi�
tate, clipa trăită. 

Adolescența cu tentațiile și răs�
crucile sale a inspirat și spectacolul

lui Radu Afrim, Con simțământ,
montat la Teatrul „An drei Mure �
șanu“ Sf. Gheorghe și programat
în a treia seară de FITPTI. Afrim a
ales pentru acest spectacol patru
actori cu expe riență, Claudia Ar�
delean, Marius Manole, Sebastian
Marina, Alexandrina�Ioana Cos�
tea, dar și o gașcă de adolescenți
dezinvolți care să sporească gra�
dul de veridicitate al mesajului
transmis. Deși este căptușit cu
mișcări de dans care prelungesc
momente tensionate și cu nelipsi�
tele songuri afrimiene, Consim �
țământ este mai ales un spec �
tacol�testimonial, un spectacol
care se concentrează pe text și pe
fapte concrete, pe reconstituire și
înțelegerea unui fenomen. Cu un
pian în fundal și un spațiu scenic
împărțit în trei, un univers al fa�
miliei, unul al școlii și un al treilea
al consumării viciilor, Consim �
țământ împinge publicul în abisul
plăcerilor vinovate. Andreea San�
dulescu a reușit să gândească o
scenografie care strati fică și uni�
formizează planurile poveștii pen�
tru a ajuta personajele să se miște
liber prin ea. 

În acest decor, Radu Afrim își
aduce personajele și le încura�
jează să își expună gândurile și
sentimentele. Viața sexuală a ado �
lescenților și relația dintre un
elev minor și un profesor sunt

punctul de pornire al acestei pu�
neri în scenă, însă subiectele sen�
sibile atinse sunt mult mai multe:
comunicarea dintre adulți și ado �
lescenți, teribilismul din compor�
tamentul adolescenților, edu cația
sexuală și subiectele tabu care o
bântuie, dorința carnală de nestă�
pânit și plăcerile vinovate, linia
fină care desparte înțelegerea, em�
patia de implicarea inadecvată a
unui adult în viața unui minor. 

Afrim nu se concentrează în
acest spectacol pe metaforele vi�
zuale și pe poezie, însă prin alege�
rile pe care le face, atât la nivel de
distribuție, cât și la nivel de așe �
zare în scenă și construcție nara�
tivă reușește să aducă un plus de
dramatism, de viață trăită pe
bune. Adolescenții din distribuție
sunt atât de prinși de rolurile pe
care le joacă, încât spectatorii simt
că privesc prin crăpăturile unei
porți în curtea unei școli în care se
consumă dramele unor copii
forțați să se maturizeze. Când este
momentul cel mai bun pentru a�ți
începe viața sexuală fără a rămâne
cu traume pe viață, care este
granița dintre consim țământ și
abuz atunci când iei decizia de a�
ți împărți corpul cu altcineva, care
ar trebui să fie rolul părinților în
educația sexuală a minorilor și ce
ar trebui să ia asupra sa școală,
prin profesorii săi sunt doar câțiva

nervi ai corpului social pe care
Consim țământ calcă pentru a�i
provoca o reacție. 

CU COPILUL 
LA TEATRU

În primele cinci zile de FITPTI, m�a
însoțit și copilul de aproape șase
ani la spectacolele de dimineața și
din timpul zilei, pentru că fiecare
ediție a festivalul îi include în
agenda sa și pe cei mici. Roboțelul
Pepper care te invită să dansezi sau
să faci poze cu el, un clovn noncon�
formist, cu mult umor și imaginație
bogată, Katastrofa Klown, un spec�
tacol cu pantofi cu personalitate
animați de actorii din Compania
Hopa Trop Bucu rești, un joc de�a
culorile curcubeului care să îi ajute
pe copii să le recunoască mai ușor,
în ROGVAIV�ul celor de la Mini�
Reactor Cluj�Napoca, un dans al in�
sectelor�marionete mânuite cu
ma re măiestrie de doi tineri pă �
pușari din trupa String Theater, ve�
nită tocmai din Marea Britanie, în
ciuda restricțiilor de călătorie,
acestea sunt doar câteva dintre de�
liciile scenice din care am gustat
împreună cu băiețelul meu, pe care
l�am simțit din ce în ce mai fascinat
de lumea fără limite pe care o poate
desena în mintea unui copil o scenă
mică pentru spectacole. FITPTI a
încurajat și anul acesta copiii

prezenți în sălile de spectacol sau în
fața Teatrului Luceafărul să râdă, să
viseze, să își aleagă noi personaje
imaginare care să îi ajute să crească,
să se joace, să cuibărească frumosul
în sufletele lor inocente.

Primele zile de FITPTI au îm�
prietenit normalitatea cu măsurile
de siguranță impuse de epidemie,
au adus zâmbetele pe sub măștile
colorate sau în alb și negru ale
spectatorilor, au făcut din certifi�
catul verde cel mai expus docu�
ment din colecția de acte perso� 
nale și au lăsat teatrul să fie bal�
sam pentru suflet și minte. 

Selecționerul festivalului, Ol �
tița Cîntec, a demonstrat o dată în
plus că prin rigoare, răbdare,
perseverență și curaj se poate or�
ganiza un eveniment cultural
chiar și în situații de criză medi�
cală. Artiștii prezenți pe scenele
puse la dispoziție, veniți de prin
țară sau de la mii de kilometri
distanță au părut atât de bucuroși
să fie în fața publicului, încât
parcă simțeai din scaunul tău de
spectator cum își exorcizează în
gând demonul fricii și pe cel al
frustrărilor acumulate în perioa�
dele de lockdown. Distanțarea so�
cială și apropierea emoțională,
dezinfectarea mâinilor și mințile
deschise s�au dovedit a fi atuurile
unor zile și seri pline teatru la
Iași. Și povestea va continua. SDC

Ivan, de 
Antonella Cornici

Con simţământ, de Radu Afrim

Katastrofa Klown Hopa Trop, Bucu rești
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Continuăm Jurnalul nostru 
cel de toate zilele.

Luni, 4 octombrie
Mi se pare un moment bun să
cităm aceste versuri din Cioclea,
cel mai trist poet din Europa.
Citez din memorie din poemul
Poate:

„Doamne al proștilor, zic,
nu cumva
ne vom și înmulți ca râmele
pe un vârf de hârleț
într�o groapă
comună?“

Duminică, 3 octombrie
Idee de comentariu unic la postă�
rile „oamenilor politici“: „pușcăria
vă mănâncă“. Se postează și apoi
se savurează comentariile celor
agitați și cointeresați. Cu plăcere.

Sâmbătă, 2 octombrie
Țara arde și Iohannis e premiat.

Iohannis are meritul indiscutabil

de a fi oricând o alegere mai bună
decât V. V. Ponta sau V. V. Dăncilă.
Dar această calitate o au și izme�
nele mele.

Ar fi frumos ca Iohannis să
primească Premiul Nobel pentru
Impostură.

Ce ar trebui să facă preșe �
dintele după șapte ani de bugetă�
rit și relaxare? Să se ducă pe jos
până la Sibiu, să sape o groapă
adâncă, până în fundul pământu�
lui vlah, să�l coboare doi sepepiști

în dânsa cu frânghiile și să stea
acolo o peroadă, până la sfârșitul
timpului. Aia ar trebui să facă, să
nu se mai știe nimic de el și gran�
dioasa sa impostură cu moft.

Unul dintre șlagărele de odi�
nioară ale propagandei era nemu�
ritorul „Ceaușescu tot ce face/
face pentru pace“. Iar pe Ceau �
șeasca o drapaseră în viu în titluri
academice, diplome, ordine, me�
rite, să nu se mai vadă golul, dar
golul tot se vedea. În ziua de azi,
alde Iohannis e și el împăiat cu
titluri și dedulcit la premii, măr�
gele colorate, tichie de mărgăritar
pe capul chel de democrație al
președintelui. Iar agitpropul con�
temporan decorează frumos, in �
ternațional. Acum tot ce face Io �
hannis face pentru statul de
drept, punți face, unește estul cu
vestul, moțul cu nimicul, e alt �
ceva. Ia�i, însă, distincțiile și o să
vezi abisul. Vidul absolut. Un om
care nu e în stare să meargă pe

stradă doi pași, pas cu pas, fără un
securilă care să�i țină cârma, da �
că�l duci în Berceni și�l lași acolo
nu mai știe să se ducă acasă, face
botic de rață și trântește paltonul.
Nu, că și vlahii sunt de vină. Să
moară și ei mai în timpul progra�
mului, plus că vinerea e zi scurtă,
mai e și naveta, păi, chiar așa, ne
batem joc.

Vineri, 1 octombrie
Rezumatul ultimilor șapte ani de
impostură: golf pe cadavre.

Joi, 30 septembrie
Din nou la Napoli, după cinci ani.
E prima toamnă fără Maradona și
la Napoli tot orașul i se închină.
Nu mai e nevoie ca Diego să fie
trecut în rândul sfinților. L�a tre�
cut deja, cu de la sine putere, po�
porul, care știe să recunoască
magia și, totodată, e împăcat cu
ideea că nu există lumină fără în�
tuneric. Altarele cu Maradona, fă�
cute „din lacrimile napoletanilor“,

există. Deschidere către mâna lui
Dumnezeu să fie. Iar durerea din
Quartieri Spagnoli nu s�a vinde�
cat. Venele deschise ale orașului
Napoli încă plâng moartea zeului.

Miercuri, 29 septembrie
Negociază Anisie e noul Înoată
Cheluțu. 

Cât să mai suporte și vlahii?
Ba îi pui să se spele pe mâini, ba
n�au apă caldă. Numai așa ne per�
pelesc, of.

Ca de obicei, e o luptă strân �
să, prieteni, între Oculta și Inculta
mondială, dar pare că Inculta își
dorește mai mult victoria, să
vedem ce o să mai fie.

Marți, 28 septembrie
Am și eu prejudecățile mele, ca
orice individ uman. Una dintre ele
spune că acolo unde e mult exterior
nu mai e aproape nimic interior. În�
tâmplarea (sau poate că nu ea) face
să am, desigur, încă o dată, dreptate.

De la congresul galbenilor
am rămas și cu ideea de bază că
de�aia nu e bine să aibă liberalul
păr: că și�l vopsește. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (44)

O statuie a Fecioarei Maria, azi
în Liège, sculptată în lemn pe
la anul 1000, a fost iniţial
pictată în negru, repictată în
albastru în secolul 13, apoi
aurită baroc în secolul 17 și
înveșmântată în alb în secolul
19. E unul din sutele de exem-
ple pe baza cărora Michel Pas-
toureau discută istoria culo-
rilor în cărţile lui, începând cu
Bleu. Histoire d’une cou -
leur, Seuil, 2000, urmată, în
același format, de Noir, 2008,
Vert, 2013, Rouge, 2016, și
Jaune, 2019.

Tema – practica socială a culorii
în Europa din preistorie până în
secolul trecut – îl nedumerește
pe cititorul de cărți de istorie de
la noi, dar mai ales pe autorul de
cărți de istorie. Asta deoarece e o
temă pentru care trebuie să
răscolești în cultură în neștire,
fără să ai deja 10 sau 100 de cărți
pe exact același subiect la care să
nu trebuiască decât să adaugi 1%
culoare proprie. Pastoureau se

vede deci în situația să ia lucrurile
pe cont propriu: tehnologiile culo�
rii, mitologia și fiziologia lor, he�
raldică, iconografie, țoale și așa
mai departe, totul pentru a dovedi
ca nu există un înțeles universal al
cutărei culori, ci doar o construcție
subiectivă a ei după coduri cultu�
rale în mișcare istorică.

Pentru cartea despre albas�
tru, prima din serie, a fost proba�
bil nevoie de cel mai mult curaj.
Într�un fel ea e și cea mai specta�
culoasă pentru că spune povestea,
dintotdeauna atrăgătoare, a celui
oropsit care, în final, învinge. Pic�
tura paleolitică nu cunoaște al�
bastrul deloc. Grecii și romani îl

folosesc ici�colo mai ales ca fun�
dal, pe friza Parthenonului sau în
frescele de la Pompei. În general,
în antichitate, albastrul era o cu�
loare a barbarilor, paleta pictori�
lor celor mai buni trebuia să
constea din alb, negru, galben și
roșu, iar ochii albaștri erau văzuți
ca un fenomen aproape patologic. 

De altfel, în Occident, con�
stată Pastoureau, albastrul nu are
multă vreme „practic nici un rol
în viața socială, practica reli�
gioasă sau creația artistică“. De la
curtea carolingiană, albastrul,
atât cât se mai păstra în cea mero�
vingiană ca o relicvă a prefe rin �
țelor celto�germanice, e com plet
izgonit. Marea schimbare vine
abia în secolul 12, când apar vitra�
liile albastre (precedate poate de
apariția albastrului în anlumi�
nuri creștine în secolul anterior),
și când, esențial, el devine culoa�
rea principală asociată cu repre�
zentările Fecioarei Maria. Meritul
pentru asta îi revine abatelui
Suger, cel care regândește deco �
rația catedralei de la Saint�Denis.
Pastoureau discută conflictul
între „cromofili“ (exuberantul
Suger – culoarea e lumină divină)
și „cromofobi“ (sobrul Bernard de
Clairvaux – culoarea e materie
înșelătoare, cu etimologia latinească

de partea lui, color fiind înrudit
cu celare, a ascunde). Este ora as�
trală în care albastrul face saltul
de la o culoare de mâna a doua la
viitoarea culoare favorită a lu �
mii, indirect responsabil și pen�
tru culoarea albastră a blugilor
(o discuție sociologică a cărora
încheie volumul).

Cei care fac istorie economică
vor fi interesați de războaiele
între drobușor și roibă, legate,
firește, de cele două mari indus�
trii de vopsitorie – din prima
plantă, Isatis tinctoria, se extrăgea
vopsea albastră, din a doua, Rubia
tinctorum, vopsea roșie. Aflăm de
aici amănuntul că în Turingia ne�
gustorii de vopsea roșie cer sticla�
rilor să facă drăcușori de culoare
albastră în vitralii ca discrediteze
culoarea rivală, iar în Magdeburg,
capitala pieței de roibă pentru
Germania și țările slave, iadul e
pictat în albastru cu aceeași
intenție, de a lovi în concurență.

În fine, cu o asemenea temă
ingrată, istoricul se vede nevoit să
facă săpături și în literatură. Pas�
toureau studiază haina albastră
cu vestă galbenă a lui Werther –
cele purtate când dansase prima
oară cu Lotte –, costum protoro�
mantic care lansează o adevărată
modă în Germania. Evident, ai zis

albastru în literatură, ai zis Nova�
lis, cu floarea lui. Pe scurt, într�un
asemenea volum trebuie să anali�
zezi, competent, tot, de la textilele
neolitice vopsite cu indigo la pa�
chetul de Gauloises. Nu e de mi�
rare că preferăm să facem istorie
pe feliuțe tradiționale, în care ne
închidem ca într�o fortăreață din
care nu ieșim oricât ne�ar asedia
schimbarea de paradigmă.

Pastoureau are desigur drep�
tate că albastrul și celelalte culori
își schimbă înțelesul de la o socie�
tate la alta. Aș zice însă că cei care
văd lucrurile altfel nu sunt doar
reprezentanții „psihologiei pop
pseudoezoterice“, cu care se luptă
el în mod explicit. Artiști din toate
timpurile au văzut în culori un
dat estetic imuabil. 

În Spiritualul în artă, Kan�
dinsky le discută pe rând fără nici
o umbră de ezitare metodologică.
Poate fi iertat dat fiind că, pentru
albastru, folosește această   neaș �
teptată: „albastrul deschis sea�
mănă cu un flaut, iar albastrul
închis cu un violoncel; pe măsură
ce se adâncește, seamănă tot mai
mult cu minunatele sunete ale
contrabasului; în forma cea mai
adâncă și solemnă, sunetul albas�
trului este comparabil cu cel 
al orgii“. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Istoria culorilor



În cele zece�unsprezece zile pe�
trecute în Balcic, cel mai mult
mi�au plăcut – în afară de Balci�
cul propriu�zis – balcichenii...
balcicarii... în fine, localnicii. 

Mi�au plăcut și, în mare măsură,
m�au impresionat. Destui dintre ei
știau cât de cât limba engleză, cum
e și normal într�un oraș turistic
contemporan. Nu chiar atât de
mulți câți mă așteptam și nici atât
de bine, dar parcă mai mulți și mai
bine ca în Croația (de exemplu).
Îmi amintesc că m�a impresionat
un chelner tânăr de la un local
micuț și izolat, undeva spre mar�
ginea orașului, care avea un ac�
cent britanic foarte perceptibil și
vorbea – mi s�a părut mie – impe�
cabil, timp în care ne servea cu
gesturi de restaurant de lux, oco�
lindu�ne cu grijă, servindu�ne
doar pe o singură parte și cu ma�
ximum de discreție. Era limpede
că făcuse undeva o școală bună de

turism hotelier (și de engleză) și,
oricum, surclasa de departe orice
șef de sală văzut vreodată la noi.

Însă am remarcat repede că,
mai degrabă decât engleza, cei din
Balcic știau româna. Era logic, 
m�am gândit imediat: de vreme ce
aveau an de an atât de mulți tu �
riști români, desigur că s�au stră�
duit să învețe româna. Asta în� 
seamnă să fii bun negustor, indi�
ferent de serviciile pe care le oferi:
să ți�l apropii pe clientul poten �
țial prin ceva ce�i este familiar.
Am întâlnit aceeași abordare o
dată, în bazarul din Istanbul, un �
de mai toți negustorii țineau să
afle din ce țară vin și, imediat ce
aflau, trânteau câteva cuvinte în
română: „O, țară frumos, bună
ziua, ce mai faceț?“ – asta dacă nu
răbufneau entuziaști „Romania,
Hagi, Galatasaray!“. Însă bulgarii
din Balcic înțelegeau și adesea
vorbeau cu fraze întregi, dialogau
și explicau – mai stâlcit, mai 

căutându�și cuvintele, dar efi�
cient – și nu cred să mai existe
vreun litoral european unde să
găsești atât de mulți vorbitori de
română. Evident, cu excepția lito�
ralului românesc, unde de altfel
funcționează aceeași regulă: de
vreme ce turiștii sunt în cople �
șitoarea lor majoritate români,
angajații restaurantelor și hotelu�
rilor de la noi au învățat cât mai
bine limba română și mai puțin
engleza sau alte limbi străine.

În fața unui local faimos din
preajma intrării la castelul reginei
Maria, restaurantul Ariciul, stătea
un tânăr rezemat de un butoi care
ne invita, cu un discurs bine exer�
sat și într�o română extrem de cur�
gătoare, să ne oprim și să savurăm
bunătățile pe care le ofereau acolo.
Ne�am oprit și am savurat ceva, iar
Alina mi�a șoptit: „Ăsta totuși e
român, vorbește prea bine limba“.
Într�adevăr, o vorbea grozav de bine,
chiar cu un ușor accent muntenesc.

Doar că în clipa următoare tânărul
a prins din zbor câteva cuvinte în
bulgară ale unui cuplu care trecea
prin fața lui și a început să turuie
la fel de dezinvolt în limba aces�
tora. M�a cuprins cheful să�l văd
pus la încercare în fața vreunui
neamț sau englez, dar n�am avut
ocazia: în ciuda a ceea ce se spune
despre investițiile germane în
zonă, la Balcic n�am văzut (sau
auzit) decât unul sau doi nemți și
multă engleză vorbită cu accent
est�european.

La o casă de schimb valutar
din incinta unui hotel, unde ne
obișnuiserăm să mergem să cum�
părăm leva bulgărești, stătea o
doamnă mai spre vârsta a treia, cu
o figură de funcționară blajină.
Degeaba m�am adresat eu în en�
gleză, fiindcă mi�a răspuns din
spatele ghișeului direct în română
și cu un zâmbet din acela firesc,
neamerican: „Sunteți din Româ�
nia? Cât vreți să schimbați?“. După
vreo două�trei vizite acolo, deja
schimbam scurte impresii și mici
complimente, iar când a văzut că
aveam doi copii după noi, a ținut
să iasă la ei și să le ofere ceva. A
lăsat pur și simplu ușa casei de

schimb deschisă și a venit până în
pragul hotelului ca să le dea câte o
punguță cu bomboane de cioco�
lată. Noi am insistat că nu e nevoie,
nu e cazul, nu trebuie (și nici nu
trebuia, copiii din ziua de azi ajung
să mănânce într�o vacanță mai
multe dulciuri decât mâncam noi
odinioară într�un an întreg), dar 
n�am avut încotro: darurile nu se
refuză. Suntem balcanici, știm asta.

Sigur, nu peste tot a fost la fel,
nu peste tot bulgarii vorbeau
românește de se băteau turcii la
gura lor, dar asta a fost impresia
de ansamblu: că Balcicul e o sta �
țiune aproape românească, una
cum n�ar fi rău să fie și cele din
România. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O vară bulgară (III)

S�a lăsat liniștea peste România.
Numai sirenele ambulanțelor
arată că se întâmplă totuși ceva
și că suntem într�un punct critic
al evoluției pandemiei. În rest
totul e bine și frumos. Politicie�
nii nu stau să numere câte
ambulanțe trec la fiecare oră pe
sub geamul de la biroul lor, pen�
tru că ei sunt ocupați cu trebu�
rile țării. Tocmesc noul guvern,
au chestii grele de rezolvat, sunt
în toiul negocierilor.

Vorba vine negocieri, pentru că
nimeni nu�l poate înlocui pe Flo�
rin Cîțu, premierul cel mai cel din�
tre toți liberalii. Adevărul e că nici
nu are cum să nu fie liniște în Ro�
mânia, pentru că pozițiile partide�
lor sunt atât de diferite, încât nici
nu mai are sens să pornești vreo
discuție atât de repede. Însă po�
vestea cu liniștea e doar o chestie
de moment, pentru că în România
spectacolul politic e gratis, spu�
mos și nu se termină niciodată.

În definitiv de ce ar mai fi gă�
lăgie? Au trecut congresele, mai
toți liderii importanți au prins
poziții importante și la PNL, dar și
pe la USR PLUS. A fost o vară în�
cinsă, cu atacuri zi și noapte, me�
rită și politicienii o mică pauză,
chit că nu avem guvern și se pare
că nu mai avem nici președinte
imparțial și echidistant care să�i
tragă pe toți de urechi atunci
când calcă în străchinile aruncate
peste tot în urma divorțului cu
scandal dintre PNL și USR PLUS.

Prezidentul nostru și�a su�
flecat mânecile de la cămașa 

galbenă și în sfârșit poate con�
duce liniștit PNL. Spre ce îl con�
duce vom afla peste ceva timp. Cu
Orban, Iohannis ar fi rămas spec�
tator, cu Florin Cîțu e clar că
președintele e călare pe situație.
El conduce ostilitățile la Palatul
Victoria. 

Și totuși ce urmează? Când se
termină criza? Vom avea un nou
guvern cu majoritate solidă în
spate cât mai curând? Slabe spe �
ranțe. În orice caz, PNL are tot mai
puțin spațiu de manevră. Deși are
posibilitatea de a ieși din chingi,
liberalii preferă încăpă țânarea și
rămân într�o zonă politică peri�
culoasă. 

Nu prea există multe opțiuni
la liberali. Fie refac rapid coaliția
cu USR PLUS, fie vor sta la mâna
și mai ales la mila PSD. Numai că
politica e tot mai cinică și nu prea
există milă. Plus că trei ani ținut
de sfori de către PSD ar însemna
sinucidere politică sigură.

Prima variantă, cea a refacerii

coaliției PNL�USR, este tot mai
puțin probabilă. Nu doar că PNL
nu e dispus să renunțe pe Florin
Cîțu, dar tot mai multe voci libe�
rale afirmă că e imposibil cu
useriștii ăștia și că mai bine sin�
gur decât în alianță cu Barna,
Drulă sau Ghinea.

OK, pică varianta logică a
coaliției pro�reformă, atunci PNL
este obligat că formeze guvern
minoritar și să aibă sprijinul PSD.
Deocamdată, Marcel Ciolacu spu �
ne nu. Numai că în politică de �
clarațiile se mai nuanțează, așa că
nu poate fi exclusă nici varianta
asta. PSD nu e obligat să cânte în
strună PNL. Nici nu o va face vreo�
dată, oricâte blaturi ar fi între cele
două partide prin județe. PSD va
torpila guvernul liberal când va
dori. Plus că la PSD setea de răz�
bunare e uriașă. 

Din afară lucrurile par sim�
ple, iar soluția logică ar fi guvern
PNL�USR PLUS�UDMR. Dar ce te
faci cu cetele de flăcăi liberali
care nu vor reforme, nu vor să�i
întrebe nimeni nici de contracte
și nici de numirile dubioase în
funcții? Din acest punct de ve�
dere, PNL se simte mai apropiat
de PSD decât de USR PLUS. Exis �
tă compatibilitate, nu e nici o
dife rență de abordare în teritoriu

între PNL și PSD. Au uitat însă li�
beralii alegerile din 2016, când
guvernul tehnocrat a netezit dru�
mul PSD către o victorie detașată
la parlamentare? Pare că da, me�
moria e scurtă. Ce a urmat după
galopul electoral din urmă cu
cinci ani știm. Dragnea s�a urcat
pe cele 45 de procente din alegeri
pentru a măcelări legile Justiției. 

PNL a readus PSD în joc și nu
pare să realizeze ce i se întâmplă.
Și nici ce i se pregătește. Klaus Io�
hannis e prea puțin interesat de
popularitatea sa, pentru că nu
mai candidează pentru trei ani.
Are de plătit probabil ceva polițe.
A vrut să�l îndepărteze pe Ludovic
Orban și i�a ieșit. Doar că șeful ăl
mare de la Cotroceni confundă
România cu țara mofturilor pre �
zidențiale. 

Consecințele le ve dem. Și
apropo. Nu cred să existe nici o
strategie politică pentru săptă�
mâna viitoare. Dacă ar fi avut
vreun plan, preșe dintele ar fi gră�
bit consultările și ar fi deblocat
lucrurile. Asemenea inabilitate
am mai întâlnit doar pe vremea
țărăniștilor. Iar liberalilor care
uită ce s�a întâmplat în anii 1996�
2000, ar trebui să le reamintim că
PNȚCD a dispărut de pe scena
politică. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

A meritat efortul PNL
cu înscăunarea lui Cîțu?
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Era prin 1999, pierdeam nopțile
învățând Windows și�alte programe
de PC, iar CD�urile inscriptibile se
insinuau implacabil în viața noas tră,
cu delicatețea virusului adu cător de
fericire perpetuă, nu transmițător de
moarte chinuită, precum ăsta din
prezent. Un CD astfel manufacturat
mi�a fost îm prumutat o zi. N�aveam
cu ce să�l recopiez digital, așa că l�am
înre gistrat analog pe�o casetă jer �
pelită, tip HP60. Vă puteți imagina ce
sunet strepezit mi�a rănit urechile, în
cele vreo două�trei încercări de
„audiție hihi“ (nu HiFi!), utilizând un
deck cu cap GX descentrat (cum am
aflat ulterior, după ce l�am vândut
unui expert amator). Bafta mea
negativă s�a prelungit vreo doi ani,
până când am ajuns la comoara din
munți a lui VioMor, de unde – la
insistențele lui generoase – mi�am
ales și�am co piat (se spunea ars) trei
albume, stranii prin atmosfera mu �
zicală, parcă din altă lume. Le am și
azi, măcar că le ascult rar, fiindcă e
mai lesne să clicuiesc interfața unui
display decât să bag la învârtit o

bucată de policarbonat cu pitch�uri
turtite în grabă.

Arondată zonei stilistice pre �
tențios numite în publicațiile de gen
„rock spațial“, Ozric Tentacles a
reușit să combine sonoritățile tipice
de psihedelic�progresiv, consa crate
în anii 1970, și ritmica persuasiv�
lascivă, dulceața erei disco, ducând
sunetul propriu spre ne cesitățile
dansante ale publicului din anii
1990, dependent de dis tracții, fes �
tivaluri în aer liber, sub stanțe ener�  
gizante, amor non conformist etc. Și
asta fără să încetinească ori să
subțieze dinamica jazzului, din care
evident se nutrește. 

Piesele OT sunt clădite pe sec �
ția ritmică, bas�tobe, despre care
puțini știu sau cred că este reală,
adică înregistrată cu instrumente
adevărate, nu mimată sintetic, așa
cum procedează cohorte de „pro �
gresivi“. Chitara electrică adau gă
solouri fastuoase ce îngustează căile
respiratorii ale fanilor prog, exta �
ziindu�i (cu sau fără lichide brun�aurii
din fiole paraleli pipedice). Inserții

de instrumente exotice, captate cu
microfonul, nu software, colorează
și condimentează hrana gurman �
zilor de pretutindeni. Totul vine
asezonat cu texturi eterice de cla �
viaturi bine temperate, spre deliciul
esteților cuibăriți în apartamente
Hi�Tech, mai sus de etajul 2. Poate și
al șeicilor leneviți la răcoarea ha �
vuzelor, la fel de răsfățate tehnolo�
gic. Pentru că, spațială sau ba, mu �
zica Ozric Tentacles este o mixtură
cu nenumărate inflexiuni populare,
nelipsită de tânguirile muzicanților
arabi, așa cum le știm din vulgata
culturii occidentale. Să�i spunem pe
scurt muzică de fuziune, e calea
simplă și sigură de�a înlătura pă �
lăvrăgeala esteticoidă. Place sau nu?
Aici ar fi de buchisit anahoretic...

Fără nici o ezitare, afirm că îmi
place. O întâmplare nefericită m�a
împiedicat să ajung la concertul de
acum câțiva ani, pe care Ed Wynne
și familia sa (istoria trupei vă este

accesibilă, n�o mai prăjesc aici) l�au
ținut în București. Regretul meu s�a
umflat când am auzit că aveau la
vânzare discuri, iar mie îmi lipseau
destule (am cumpărat câteva între
timp). Totuși, dacă judec fără im �
pulsuri maniaco�agresive (sau de�  
presive?), prezența în sala unde
promotorul i�a înghesuit pe brita �
nici nu mi�ar fi adus vreo revelație
de natură să zguduie existența.
Muzica Ozric Tentacles se pretează
destul de bine mani festărilor

populare de entuziasm, dar mai
abitir levitației solitare, în zile de
aspră amărăciune sau nopți de că �
lătorii fantaste prin spații in terste�
lare (surprinse, bunăoară, de tele �
scopul Hubble)... 

Astfel sună noul album OT –
Space for the Earth (KScope, 2020,
2021). Ediția de anul trecut a fost
îmbogățită și reeditată acum, ca
bonus pentru turneul anunțat în
Marea Britanie. Poate revin la Bu �
curești. Poate o să�i văd... SDC

Tentacule spațiale, pământ rănit

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Când le-am ascultat prima dată un album
întreg, fără să fi auzit mai înainte nici măcar 
o piesă, englezii uniți sub numele esoteric,
misterios și oarecum înfricoșător Ozric
Tentacles activau de aproape două decenii. 



Pandemia cu noul Corona�
virus a modificat totul, de
la rutinele zilnice la urările
pe care ni le facem unii al�
tora. În acest trend, s�a
schimbat și parte din ură�
rile care au însoțit cea de�a
14�a ediție a Festivalului
Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași,
îmbogățind gama cu o serie
generată de noul context
sanitar. „Baftă“, „succes“,
„noroc“, foile de trifoi vir�
tuale au fost completate de
„restricții ușoare“, „să
puteți duce festivalul până
la capăt“, „incidență mi�
nimă“ etc. Perfect adecvate!

Bilete de avion cumpărate în ul�
tima clipă, ochii cât cepele ori �
entați pe statisticile epidemio �
logice, pe hățișul HG�urilor (ho�
tărâri de guvern), care ba închid,
ba (re)deschid, de nu mai înțelegi
și nu mai știi ce poți să faci de azi
pe mâine, ce trebuie să controlezi
la intrare au completat vertijul
acestor zile extrem de pline. 

Din fericire, n�a fost nevoie
de modificări radicale, doar mici
ajustări operate din mers. De
genul mutării concertului lui Alex
Ștefănescu, Insta Stories of My
Life din clubul Underground.
Peste noapte, întrucât Iașul a
depășit incidența de șase noi îm�
bolnăviri la mia de locuitori,
activitățile din cafenele, baruri,
cluburi au fost interzise printr�o
decizie a Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență. M�am
dat peste cap să găsesc în numai
câteva ore un spațiu alternativ și,
finalmente, totul a fost bine.

CA-NTR-O PIESĂ 
DE TEATRU

Despre George Roșu am mai scris,
anunțând Jurnalul desenat/ colo�
rat pe care îl ține între 1�10 oc�
tombrie la Festivalul pe care îl
curatoriez, focus „artă și tehnolo�
gie“. Jurnal care, volens, nolens, a
devenit un jurnal în imagini al în�
tregului oraș. L�am cunoscut întâi
online (așa e acuma, remote), iar
în fizic abia zilele trecute, când a
ajuns la Iași, în prima zi a FITPTI. 

După ce m�a întrebat în mod
repetat dacă dau drumul la eveni�
ment (o curiozitate recurentă, cea

mai frecventă a momentului), s�a
suit în tren la vagon de dormit (și�
a luat doar bilet de venit, că nu
știam ce și cum decide guvernul
în privința teatrelor, dar se va în�
toarce la Cluj, că mai are o țâră de
lucru și pe acolo) și a ajuns întreg
și nevătămat. Ne�am intersectat
întâmplător pe stradă, fix ca�n
filme, pardon, ca�ntr�o piesă de
teatru. 

Viața are extrem de multă
teatralitate, dacă știm s�o căutăm:
eu eram pe o parte a unui carosa�
bil relativ puțin circulat, el pe ce�
lălalt trotuar, eu mergeam spre
teatru, el pleca de la Luceafărul; io
mai gătită puțin, că era ziua inau�
gurală, smart casual, aș zice; el cu
un hoody și mască neagră. Și�l
văd deodată că traversează strada
alergând și spunând „bună ziua“.
Io iuțesc pasul, iau o postură de�
fensivă, dar pregătită să reacțio �
nez, îl ascult, e bizar, însă nu pare
țicnit complet. „Pot să vă ajut?“,
mai zice și întinde mâna către
sacoșa FITPTI de la purtător, cu
hârțoage și ceva de�ale gurii, că zi�
lele de festival depășesc standar�
dul obișnuit de 24 de ore. 

Procesez rapid informațiile,
nu chiar ca inteligența artificială
din focus, dar pe baza aceluiași
tip de conexiuni în rețele neuro�
nale (m�am antrenat la eyes re�
cognition de când cu pandemia și
măștile pe față, vocea o mai auzi�
sem la telefon), îmi dau seama
cine e și izbucnesc în râs. George
râdea demult pe sub mască vă�
zându�mi reacțiile. Când am
ajuns la teatru, ne�am apucat de
treaba, el pe telefon și tabletă, eu
pe telefon și desktop.

ATÂT DE MULTE 
SATISFACȚII ÎN 
SEARA FIECĂREI
REPREZENTAȚII

Când e vorba de artele spectaco�
lului, e vorba de multă emoție. Și
FITPTI nu doar o găzduiește pe
cea generată de imaginația ar �
tiștilor, plasată în spectacol și
transferată publicului, ci o și
creează. 

Hazardul a făcut ca în cele
zece zile de festival să fie câteva
aniversări speciale. Marius Ma�
nole, de exemplu, care a jucat în
spectacolul Consimțământ reali�
zat de Radu Afrim la Teatrul „An�
drei Mureșanu“ din Sf. Gheorghe,

avea ziua de naștere. După 20 de
ani, cum zicea pe o rețea de socia�
lizare, și�a celebrat�o în orașul de
baștină. Mi�am amintit de anii din
urmă, când Manolito/ Manolo,
cum îl alintă unii dintre colegii de
breaslă, era nelipsit de la manifes�
tările teatrale. A debutat în acto�
rie când era copil, în filmul despre
Ion Creangă, Un bulgăre de humă,
făcând figurație într�un grup de
țânci care apărea pe peliculă,
adică a fost foarte hotărât să facă
această profesiune complicată.
Dar care oferă atât de multe sa �
tisfacții în seara fiecărei re prezen �
tații, și de o parte și de cealaltă a
celui de�al patrulea perete. Cel in�
vizibil, care separă scena de sala
unde stau spectatorii și savurează
iluzia teatrală.  

Dieter Lohr a venit la Iași de
la Universitatea din Regensburg,
pentru a ține un workshop și a
participa la Centenarul Dürren�
matt, un alt eveniment în exclusi�
vitate națională din FITPTI, or� 
ganizat în parteneriat cu Amba�
sada Elveției, Swiss Fund, Catedra
de Germanistică a Universității
„Alexandru Ioan Cuza“, Centrul
„Friedrich Dürrenmatt“ din Ne�
uchâtel, Fundaţia Charlotte Kerr
Dürrenmatt, DAAD. Lohr e scrii�
tor, autor de piese de teatru, pro�
ducător și profesor. A aterizat la
Iași, trebuia să fie așteptat de ope�
ratorul de transferuri, care să�l ia
și să�l ducă la hotel. Așa cum
facem cu toți invitații. Sună tele�
fonul, e un prieten aflat întâmplă�
tor la terminalul sosiri. Îmi zice că
unul dintre invitații Festivalului
a sosit, dar nu îl aștepta nimeni.
Vorbesc cu Lohr, îl asigur că ma �
șina de transfer e acolo, și chiar
era. Doar că șoferul luase din
greșeală cartonul cu numele altei
companii, pe care o dusese la
hotel cu o zi înainte. Până la urmă,
totul e bine când se termină cu
bine. SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA VANESSA SPRINGORA

„Nu cred prea mult în 
valoarea terapeutică a scrierii“

DAN BURCEA

Cum ați primit vestea apariției
în limba română a cărții dum-
neavoastră și ce reprezintă fap-
tul că a fost deja tradusă în 27
de limbi? 

Nu cunosc încă România, dar este
o țară pe care aș dori mult să o vi�
zitez de îndată ce timpul îmi va
permite, căci cunosc legătura de�
osebită care există între culturile
noastre. Ca editoare, am publicat
de curând cartea unei autoare ro�
mâne, Annie Lulu, al cărei roman
se petrece în mare parte la Bu �
curești. În Consimțământul con�
sacru un capitol unui celebru
filo sof emigrat în Franța, Emil Cio�
ran, pe care l�am cunoscut foarte
bine în adolescența mea. Îi las pe
cititorii români să descopere ce
rol a jucat în faptele pe care le po�
vestesc. În general, este o onoare
pentru mine și o minunată sur�
priză să văd că romanul meu se
bucură de un așa mare ecou în
străinătate și că problemele le�
gate de abuzul sexual și de pro �
tecția minorilor rămân chestiuni
ardente, care cuprind din neferi�
cire toate continentele și toate
mediile sociale. 

Cum comentați declarația de
care vorbeam în introducere?

Mai întâi, trebuie să amintesc că
acest tsunami mediatic a însem�
nat pentru mine mai mult decât o
surpriză, un adevărat șoc seismic.
Mă confruntasem timp de mai
multe decenii cu o formă totală de
omerta de fiecare dată când venea

vorba de persoana lui Gabriel
Matzneff, de faptele sale și de re�
prezentarea în opera sa a nelegiu i �
rilor comise. Nimeni nu voia să
aibă vreo legătură cu aceste pro�
bleme, inclusiv atunci când, în
2013, a fost încoronat cu presti�
giosul premiu Renaudot. Lașita �
tea și com plezența mediului lite� 
rar erau abisale. La acea epocă,
doar o foarte tânără jurnalistă,
Charlotte Pudlowski, publicase,
după câte știu, un articol în re�
vista „Slate“, exprimându�și indig�
narea în fața încoronării cu acest
premiu a carierei lui literare. 

Prin urmare, în 2020, când a
mi�a apărut cartea, mă așteptam
la o tăcere și mai mare, plină de
jenă în presă sau, și mai grav, la
unele atacuri dure provenind din
garda apropiată a lui Matzneff. Au
fost unele, bineînțeles, dar intere�
sul și ecoul fenomenal suscitat de
acest text le�au făcut să devină in�
audibile. De atunci, sunt foarte
mândră că am putut să provoc
prin această carte o dezbatere cât
se poate de largă asupra acestui
subiect. 

Cartea a provocat și unele
consecințe juridice, declanșând o
anchetă pentru viol împotriva lui
Gabriel Matzneff. Legea pentru
protecția minorilor a fost modifi�
cată ulterior, în aprilie 2021, instau�
rând pragul consimță mân tului
sexual automat la vârsta de 15 ani. 

Foarte multe alte chestiuni
au fost scoase la suprafață cu
acest prilej: mai întâi, cea a sepa�
rării operei de persoana artistu�
lui, care se punea în mod preg� 
nant referitor la un scriitor cum era
G. Matzneff, ale cărui jurnale in�
time, scrieri autobiografice făcute

Romanul Consimțământul al scriitoarei franceze Vanessa

Springora a apărut de curând la Editura Polirom, în

traducerea Alexandrei Cozmolici. De la apariția lui în Franța,

în ianuarie 2020, a fost tradus în 27 de limbi și a declanșat o

cascadă de reacții, mergând până la a fi considerat drept un

#MeToo literar, punând capăt unei lungi perioade de tăcere

și de atitudine de complezență față de fenomenele de

agresiune sexuală asupra minorilor. De altfel, în ianuarie

2020, 44 de scriitoare și scriitori, de editoare, ziariști, eseiști

și agenți de presă au semnat o declarație pentru a denunța

violențele sexuale și sexiste în lumea franceză a domeniului

editorial. Îi mulțumim călduros scriitoarei Vanessa Springora

pentru că a acceptat să acorde acest interviu excepțional

cititorilor revistei „Suplimentul de cultură“. 
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publice de către editorii săi, rela�
tau nu numai relații sexuale cu
minori, dar și relații contra cost
cu copii prostituați din Manila, în
Filipine. În acest caz aparte, nu
putem separa autorul de opera sa,
aceasta neavând legătură cu
ficțiunea și făcând pe față apolo�
gia crimelor sexuale. Acest lucru
pune de asemenea problema eti�
cii și a răspunderii editoriale, care
este o chestiune fundamentală,
după mine. 

În același timp, bursa Centru�
lui Național al Cărții de care be�
neficia Matzneff i�a fost retrasă de
ministrul Culturii (era un fel de
pensie pe viață plătită din bani
publici și care îi fusese acordată
prin aranjamente). Cărțile sale au
fost de asemenea retrase din
comerț (lucru la care m�am opus,
convinsă fiind că aceasta însemna
retragerea probelor care îi dove�
deau faptele, eu fiind în general
opusă cenzurii, căreia îi prefer re�
contextualizarea textelor cele mai
problematice și mai delictuoase).

Declarația de care vorbiți a
avut și ea meritul de a atrage
atenția asupra sexismului care
există în lumea editorială, mediu
cu toate acestea foarte feminin,
dar în care posturile înalte sunt
încă încredințate în majoritate
bărbaților. 

Din nefericire, drumul unor
reforme în profunzime în acest
domeniu este încă lung. Deși unul
din membrii juriului premiului
Renaudot și�a dat demisia după
apariția Consimțământului, sub
motiv că acest juriu trebuie să pri�
mească în rândul său mai multe
femei, un alt membru, apropiat de
Matzneff și care l�a însoțit de nenu�
mărate ori în călătoriile în Filipine,
continuă și azi să ocupe un loc în
acest juriu. Anul trecut, un scriitor
(Claro) care a fost selec ționat pe
lista acestui premiu a cerut fie re�
tras. Da, lucrurile se mișcă un pic,
prea lent, din nefericire. Căci un

mare număr de persoane care 
l�au protejat pe Matzneff în toți
acești ani au încă mare influență
în acest mediu.

Unii critici au vorbit de caracte-
rul terapeutic al cărții dumnea-
voastră, alții au insistat asupra
valorii sale testimoniale. Cum
ați califica-o, mai ales din per-
spectiva curajului care v-a fost
necesar pentru a o scrie?

Nu cred prea mult în valoarea te�
rapeutică a scrierii, contrar idei�
lor preconcepute. Nu aș fi putut
scrie niciodată această carte, dacă
nu aș fi reușit mai întâi, prin alte
căi, să iau distanță față de această
poveste cu care, orice mi s�ar în�
tâmpla, voi fi nevoită să trăiesc.
Flaubert a spus ceva în genul
acesta, și anume că „spuma inimii
nu se răspândește peste coala de
hârtie peste care se așază doar
cerneala“. 

În ce privește valoarea testi�
monială a textului, bineînțeles că
ea este fundamentală. Este o di�
mensiune deseori devalorizată de
critica literară. Criticii care cred
că dețin întotdeauna definiția Li�
teraturii cu literă mare se prefac
că nu�și mai aduc aminte de texte
sublime și indispensabile ca cele
ale lui Primo Levi, ale lui Solje �
nițîn sau, mai recent, Durerea lui
Duras, Incestul lui Cristine Angot
sau Zdrențele lui Philippe Lan�
çon, care împletesc această di�
mensiune testimonială și demer� 
sul lor literar evident. Această
tradiție literară îmi inspiră cel mai
mare respect, pentru că, într�ade �
văr, așa cum subliniați, actul de a
scrie posedă aici o valoare perfor�
mativă care îl angajează complet
pe autor, noțiunea de curaj pu�
tând fi prin urmare invocată în
momentul în care expunerea pro�
priei persoane sau rostirea unui
adevăr căruia nimeni nu a vrut
să�i dea crezare până atunci poate
să pună acea persoană în pericol
sau să o distrugă moral. Nu cred
însă că cineva depune mărturie
pentru a se simți mai bine, nici
pentru a scăpa de o suferință. De�
punem mărturie pentru a lăsa o
urmă fraților noștri despre ceea
ce s�a întâmplat și care va conti�
nua să rămână ireparabil.

Înainte de a vă ruga să ne vorbiți
despre motivele și modul în care

ați scris această carte, aș dori să
vă întreb cât timp v-a trebuit 
înainte de a vă hotărî să aș -
terneți pe hârtie romanul? De ce
ați așteptat atât de mult?

Mai întâi pentru că nu�ți poți re�
veni niciodată pe deplin de pe
urma unei întâlniri cu un agresor,
că un asemenea lucru îți mar�
chează întreaga existență. Porți
această povară, de bine, de rău. A
lua o distanță față de un aseme�
nea eveniment cere timp îndelun�
gat. Toate persoanele care au trăit
un fapt asemănător vă pot con�
firma lucrul acesta. Motivele pen�
tru care te simți pregătit să exte� 
riorizezi un asemenea trauma�
tism, să�l privești în față, oricare 
i�ar fi forma, și să faci din el un
lucru reparator și liberator pen�
tru sine și pentru alții, toate aces�
tea rămân un mister. Deseori mi
s�a pus această întrebare. Mi�au
trebuit mai mult de trei decenii
pentru a mă hotărî să scriu
această poveste scurtă, dar care
pare foarte lungă. 

Faptele pe care le povestesc
în Consimțământul au avut loc în
vremea când aveam între 13 și 15
ani, dar pentru a le putea scrie la
20 de ani ar fi trebuit să fi fost ca�
pabilă să mă consider victimă,
ceea ce nu era deloc situația la
vremea aceea. La 20 de ani eram o
femeie foarte destabilizată, fără
pic de amor propriu, căzută într�un
proces de autodistrugere și cău�
tând remedii în droguri pentru a
scăpa de amintirea acestei relații
devastatoare și abia reușind să ies
dintr�o criză psihotică gravă care
mă condusese la desocializare. 

Matzneff reușise să mă înde�
părteze de citit și de scris, singu�
rele lucruri pe care le iubeam cu
adevărat. Faptul că devenisem o
eroină a cărților sale abjecte
reușise chiar să mă facă să�mi fie
teamă de literatură. La acea vârstă
eram incapabilă să fac legătura
între starea mea interioară și eve�
nimentele pe care le trăisem. Mai
târziu, mi�am investit energia în
alte lucruri: să mă reconstruiesc,
să�mi termin studiile, să călăto�
resc, pentru a nu mai fi confrun�
tată cu cărțile publicate anual de
Matzneff, să încerc să întâlnesc un
bărbat care să nu mă facă să sufăr,
să fondez o familie, lucruri de
care nu avusesem niciodată parte,
să găsesc un loc în societate, mai

precis să mă reconciliez cu cărțile,
devenind ulterior editoare. 

Cum spun deseori, dacă aș fi
scris această carte la 20 sau chiar
la 30 de ani, nu aș fi avut dis �
tanțarea potrivită pentru a o face.
Cartea ar fi fost de o violență ului�
toare și nu aceasta era intenția
mea. De altfel, cred că simțeam în
mod intuitiv că lumea din epoca
aceea nu era pregătită pentru a
citi și a înțelege cum trebuie o
asemenea poveste. Până acum
cinci ani, să zicem, ar fi fost sufo�
cată încă de la apariție. A venit
apoi mișcarea MeToo și lucrurile
s�au schimbat total, eliberând nu
numai dreptul de a se exprima al
victimelor, dar și atenția celor
dispuși să le asculte. 

A existat un moment decisiv, o
motivație suficient de puternică
care v-a făcut să vă hotărâți să

scrieți până la urmă această carte?

Îmi este imposibil să răspund la o
asemenea întrebare, căci scrierea
acestei cărți s�a impus ca o nece�
sitate vitală, după o tăcere de
atâția ani. Știu însă că au existat
mai mulți factori concomitenți.
Primul a fost cel de a fi născut un
băiat, de a fi devenit mamă și
chiar mamă de�a doua a unei fete
minunate. Când devii părinte,
educându�ți copiii, retrăiești inte�
rior evenimentele propriei copilă�
rii și adolescențe. Această con�  
fruntare mi�a permis să�mi privesc
propria istorie cu ochii unei mame
și ai unei femei adulte, lucru care
îmi fusese foarte greu de făcut
până atunci. Am resimțit o totală
neînțelegere a faptului că nimeni
nu mă protejase la vremea aceea,
nici un adult. Am dorit deci să po�
vestesc această istorie pentru ca
fiul meu și fata mea, care împli�
neau vârsta pe care o aveam pe vre�
muri, să nu fie nevoiți niciodată să
trăiască un asemenea traumatism. 

Al doilea eveniment simbolic,
probabil și acesta declanșator, a
fost acordarea premiului Renau�
dot lui G.M. în 2013, o celebrare
care m�a revoltat și scârbit enorm.
Trăisem povestea asta în 1986 și
nimic nu se schimbase în 2013. I
se puneau lauri pe cap unui om
care abuzase de copii și de ado �
lescenți și care povestea lucrurile
astea în cărți cu toată impunita�
tea. În 2015 s�a întâmplat un lucru
care m�a tulburat profund. Era
vorba de o fată de 11 ani pe care
un adult reușise să o ducă la el
acasă pentru a avea relații sexuale
cu ea și împotriva căruia mama
copilei depusese chiar în seara
aceea plângere pentru viol. Dar
cum fata nu se zbătuse și fusese

considerat ca și când „ar fi
consimțit“ la actul agresorului ei,
plângerea fusese recalificată în
simplă atingere sexuală (ceea ce
nu mai ținea de tribunalul penal,
ci de tribunalul corecțional și di�
minua considerabil amenda și pe�
deapsa cu închisoarea a acestui
bărbat). În ziua aceea, am știut că
voi scrie fără întârziere o carte în
jurul acestei noțiuni de „consim �
țământ“. În momentul când m�am
apucat cu adevărat de scris, am
reluat notele pe care le așter �
nusem într�un carnet în nopțile
de insomnie și trebuind să lupt
chiar când scriam cu autocenzura
care mă trimitea în mod sistema�
tic la rușinea de a fi consimțit la
un asemenea lucru, la frica de
unele posibile represalii, în spe�
cial din domeniul profesional.

Ați vorbit de mai multe ori de -
spre dubla prădare căreia i-ați
fost victimă. Prin ce este ilustra-
tă acesta în relația tinerei V. de
14 ani care erați la vremea aceea
cu un bărbat de 50 de ani, „se-
ducătorul G.“? Trebuie să preci-
zăm că era vorba de o relație
consimțită.

Ei bine, este foarte simplu: așa
cum scrie Geneviève Fraise într�un
eseu despre consimțământ, pen�
tru a consimți în mod „limpede“,
trebuie ca acesta să fie „liber“ (și
aici eram liberă într�adevăr, am
scris foarte clar că nu fusesem
nici forțată, nici constrânsă fizic
în această relație), dar trebuie să
fie și „egal“. Disimetria evidentă
de vârstă, de expe riență, precum
și de statutul so cial între o adoles�
centă de 14 ani (13 în momentul în
care l�am întâlnit pe GM pentru
prima oară) nu poate să ducă
decât la o relație dezechilibrată.
Când ești adolescent, ai tendința
să�i venerezi orbește pe artiști,
deseori pe cântăreți, pe actori, dar
pe mine mă fascinau scriitorii. 

Am vorbit de o dublă prădare
și de o dublă deposedare pentru
că venind, cum e cazul aici, din
partea unui scriitor, această de�
posedare este mai întâi sexuală,
afectivă și psihologică, dar și, în al
doilea rând, literară, ceea ce n�a
făcut decât să�mi dubleze sufe �
rința de�a lungul anilor, chiar și
după ce mă eliberasem de ea. Sis�
temul de prădare al lui GM este
un sistem circular foarte bine
rodat. Le seducea pe eleve folo�
sindu�se de notorietatea sa de
scriitor, iar elevele îi serveau apoi
de materie literară care îi alimen�
tau această notorietate. 

Continuare în pagina 10

Scrierea acestei cărţi mi s-a impus 
ca o necesitate vitală.
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Continuare din pagina 9

Nu sugerează însuși titlul cărții,
prin ideea de consimțământ, o
anumită strategie de vânătoare?

Pentru a vă răspunde la întreba�
rea legată de titlu, voi spune că el
este într�adevăr polisemic: prin
această noțiune am dorit mai
întâi să�mi pun mie însămi între�
bări legate de propriul meu con �
simțământ, cel al unei minore de
14 ani, orbirea ei, siderarea ei în
fața constrângerii morale pe care
o reprezintă ascendentul și aura
unui scriitor cunoscut, fără a mai
vorbi de autoritatea vârstei. 

Vorbesc însă și de consim ță �
mântul societății la această re �
lație: toate instituțiile s�au dove� 
dit falimentare în această poveste:
școala mea, spitalul în care am
fost internată când m�am îmbol�
năvit, poliția care nu a făcut nici o
investigație, mass�media și edito�
rii care au participat la promova�
rea cărților lui GM. Și, la modul
general, consimțământul unei în�
tregi epoci, care este acum în
urma noastră, din fericire. 

Cât despre strategia vânăto�
rului, ea reprezintă un punct im�
portant, unele din capitolele căr� 
ții mele poartă nume inspirate
din vocabularul cinegetic: Prada,
Dominația, Eliberarea. Am extras
acest vocabular dintr�o carte a lui
Gabriel Matzneff care se intitu�
lează Les moins de seize ans [Cei
sub cincisprezece ani] în care el
folosește aceeași terminologie. El
scrie în special că „vânătoarea de
puști trebuie să rămână un sport
periculos și interzis“ și mai jos „O
mamă văduvă sau divorțată care
își crește singură fiul este mai
puțin ostilă unei prietenii între
băiat și adult. În măsura posibilu�
lui, îmi aleg amanții care fac parte
din familii dezbinate, haotice și
mă simt întotdeauna bine în ca�
drul lor“. Ca un vânător care ar
recunoaște că este mai ușor să
ochești o căprioară într�o poiană
decât în mijlocul pădurii. Este în
mod evident un lucru monstruos
și acesta trimite încă o dată la
chestiunea asimetriei dintre păr �
țile participante. Un adolescent
este lipsit de apărare în fața unui
asemenea tip de prădător, fiind
mai ales fragilizat de o situație fa�
milială sau socială complicată,
cum era cazul meu.

Ținând cont că G. este scriitor,
nu putem spune că la prădarea
fizică se adaugă și cea intelec-
tuală?

Bineînțeles, această manieră de a

folosi literatura și, în mod și mai
general, arta ca alibi în fața unor
fapte pedepsite prin lege repre�
zintă o culme a perversității. Scriu
lucrul acesta de mai multe ori în
Consimțământul, cărțile lui Matz �
neff sunt pentru persoanele ti�
nere care au nefericirea să li se
încrucișeze drumul cu al lui ade�
vărate închisori de hârtie în care
le prinde în capcană pentru toată
viața. Este o manieră machiave�
lică de a încorona această lucrare
de prădare la care mă refeream
mai devreme. Din punct de vedere
literar, este și o manieră de a�și
afirma statutul aparte de scriitor,
plutind deasupra legilor și obli �
gațiilor simplilor muritori. Nu
cred absolut deloc în această con �
cepție elitistă a artistului. Cred
dimpotrivă, că scriitorul este, mai
mult decât oricare altă persoană,
o ființă morală care are o răspun�
dere majoră și ale cărui scrieri au
un răsunet și reprezintă un anga�
jament în fața întregii societăți.

Ați vorbit despre cartea dum-
neavoastră ca despre o sticlă
aruncată în mare, o unealtă în
folosul specialiștilor în psiholo-
gie și pedo-criminalitate. Ecou-
rile pe care le-ați avut vă dau
dreptate în acest sens?

Nu este prima funcție a acestei
cărți, sper, căci ea este înainte de
toate o lucrare literară. Dar unul
din lucrurile care m�au bucurat
foarte mult a fost, într�adevăr, să
constat că mulți profesioniști (psi�
hiatri, psihanaliști, psihologi, ju�
decători, magistrați) mi�au scris
pentru a�mi mulțumi de a fi scris
această carte pe care o consideră
extrem de utilă pentru numeroase
victime. Fără îndoială și pentru că,
dincolo de mecanismele pe care le
descriu, ea este și povestea unei
reconstrucții care arată că te poți
ridica în picioare după o ex pe rien �
ță de o asemenea natură. Chiar
dacă înainte de asta trebuie să
înveți să conviețuiești cu ea. 

Vorbind de stilul literar al cărții,
ați evocat de mai multe ori grija
pentru justețea și precizia cu-
vintelor pe care le folosiți. Ast-
fel, vorbiți de „revanșă“ în loc de

„răzbunare“; de „complezență“
în loc de „complicitate“, de „dis -
tanță a împăcării“ în loc de „re-
glare de conturi“ etc. Ce impor -
tanță are pentru dumneavoastră
această precizie a limbajului?

S�a spus de mai multe ori despre
această carte că a fost scrisă cu o
peniță chirurgicală, cu o precizie
clinică, lapidară, apropiată de
procesul�verbal. Grija mea prin�
cipală a fost într�adevăr să nu mă
exprim într�un registru de mânie
sau de anatemă. Nu este vorba de
un efect de stil, cred pur și simplu
că violența situațiilor descrise
este suficientă și că ar fi fost inu �
til, contraproductiv chiar, să
adaug mai mult patos sau să insist
asupra acestei violențe. De altfel,
scopul meu a fost fără încetare să
deschid calea unei reflec ții, a unei
dezbateri, să�l conduc pe cititor
alături de mine pe parcursul aces�
tei povestiri rostite la timpul pre�
zent și la persoana în tâi, încer�
când să fiu cât mai aproape de
sentimentele pe care le trăiam la
vremea aceea. Deci, fără judecată,
căci la 14 ani nu mă situam în do�
meniul judecății morale, de vre �
me ce consimțeam la aceste fapte.
Am căutat să mă identific cu citi�
torul, pentru ca să�l fac să resimtă
lucrurile înainte de a trage pro�
priile concluzii.

Să reamintim că lucrurile 
se petreceau în anii ’60-’70, 
o perioadă de liberalizare a 
moravurilor în Franța, dar și 

de mansuetudine a mediilor 
culturale pentru faptele de 
pedofilie. Ce ne puteți spune
despre această perioadă, 
mai ales prin poziția dumnea-
voastră de martoră a celor 
vremuri?

M�am născut în 1972, patru ani
după Mai ’68. Aceasta mi�a im�
pregnat a fortiori educația. Așa
cum povestesc în carte, părinții
mei primiseră o educație catolică
foarte strictă, mai ales în privința
sexualității, dar și în ceea ce privea
autonomia copiilor și recu noaș �
terea lor ca ființe supuse do rin �
țelor. Nu�mi voi permite să deni� 
grez această perioadă numită Mai
’68. Această revoluție a adus nu�
meroase evoluții și progrese so�
ciale incontestabile. Mai ales în ce
privește egalitatea între băr bați și
femei. Să precizez doar că orice
mișcare revoluționară are excesele
și derivele sale. Este inevitabil. 

Petiția pe care o citez în car�
tea mea, semnată de un număr
mare de intelectuali de stânga din
acea vreme și redactată în 1977 de
Matzneff, cerând dezincriminarea
relațiilor sexuale între adulți și
minori, este o dovadă a orbirii,
dar și a manipulării lui Matzneff,
care nu a recunoscut că el a fost
autorul decât în 2013. Trebuie să
înțelegeți că fiecare din semnatari
avea propriile motive să o sem�
neze. Feministele, ca Beauvoir,
pentru că credeau că iubirea unui
adult putea să le ajute pe unele
fete minore să scape de carcanul
familial; psihanaliștii, ca Dolto,
pentru că încercau ca un copil să
fie recunoscut ca subiect pose�
dând un libido propriu; intelec�
tuali ca Barthes pentru că homo�
sexualitatea era penalizată dublu
la vremea aceea, majoratul sexual
nefiind fixat la 15, ci la 18 ani pen�
tru un tânăr homosexual etc. Fie�
care își apăra în realitate propriile
interese, dar nu putem considera

că ansamblul intelectualilor de
stânga erau pro�pedofilie.

În încheiere, permiteți-mi să vă
cer să ne explicați sensul acestei
fraze de mare rezonanță pentru
intenția dumneavoastră aucto-
rială: „Să ademenești vânătorul
în propria capcană, să-l închizi
între coperțile unei cărți“.

În această carte care povestește
istoria unei fete foarte tinere am
dorit să folosesc metafora poveș �
tilor cu zâne, care se transformă
deseori în coșmar. A fost pentru
mine o manieră de a ancora
această poveste în imaginarul co�
pilăriei, din care abia ieșeam în
momentul în care l�am întâlnit pe
Matzneff. În poveștile cu zâne,
eroinele sunt întotdeauna victime
ale unei iluzii, ale unei vrăji din
care trebuie să se trezească.
Struc tura narativă a poveștii este
mereu aceeași. Deseori, eroina nu
ține cont de avertismentul inițial
și este nevoită să facă o alegere.
Vânătorul reprezintă arhetipul
amenințării care plutește deasu�
pra eroinei. Aceste povești sunt
într�adevăr pline de înțelepciune
și au funcția milenară de a sugera
copiilor, fără să�i șocheze, perico�
lele cu care sunt confruntați. Cum
Matzneff este scriitor, am dorit
mai ales să las o urmă în timp față
de opera sa, care să relateze celă�
lalt punct de vedere, cel al unei
eroine ingenue și nu cel al vână�
torului. Făcând apel la aceleași
arme ca ale lui, ale cuvintelor și
ale literaturii, răspunzându�i pe
propriul teren. Este un demers de
reparare simbolică, de reapro�
priere a unui capitol al propriei
mele povești confiscată în cărțile
sale. A�l închide la rândul său
într�o carte însemna să�l fac să�și
plătească datoria, dar și să�mi per�
mită să restaurez o parte de ade�
văr: partea mea. Întâmplarea face
că�mi place să scriu... SDC

Când ești adolescent, ai tendinţa să-i
venerezi orbește pe artiști, deseori pe
cântăreţi, pe actori, dar pe mine mă
fascinau scriitorii.
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CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Scrisoare deschisă către
marea divă Angela Gheorghiu 
Dragă Angela, trebuie să-ţi
spun că te admir foarte mult.
Eram în anul I de Conservator
la Iași când m-a fascinat vocea
ta unică și prezenţa magnetică
din extraordinarul debut în La
Traviata de la Covent Garden,
despre care a vorbit toată
planeta. Sau, mă rog, toţi iu-
bitorii artei lirice de pe
planetă. Nu sunt chiar ceea ce
se cheamă un veritabil fan de
operă, dar te-am urmărit în
carie ra meteorică ce ţi-a
așternut lu mea la picioare. 

Ți�am invidiat și steaua norocoa să:
cine a mai avut șansa ca abia ieșit
de pe băncile conservatorului, care
purta numele bietului Ciprian Po�
rumbescu, să pri meas că un contract
la un teatru liric celebru după doar
o audiție? Cine a mai avut șansa ca
o voce atât de frumoasă și recog�
noscibilă de oricine să funcționeze
aproape fără breșă și prea multe
gripe și guturaiuri vreme de 30 de
ani, într�o meserie în care nici un
solist nu e „în voce“ la spectacol? 

Am adorat atât de mult vocea
clară, cu inflexiuni de mătase și
tornadă, încât ți�am cumpărat și
CD�urile. Am acasă cam jumătate
din discografia ta, recitalurile so �
lo, dar și producțiile emoțio nante
filmate pe DVD la Met, Scala, Lyon,
Viena sau aiurea. Mi�au plăcut
chiar și înregistrările recente, sin�
gle�ul din primăvară de la Warner
cu Ionel, Ionelule și Sanie cu zur�
gălăi, mai ales pentru orches �
trațiile sofisticate făcute de prie� 
tenii americani ai lui Damian Dră�
ghici – între noi fie vorba, pe Da�
mian îl cunosc bine, e un super
muzician și un lăutar de toată cin�
stea care a cântat în săli mari în
SUA, la Night of the Proms sau în
Palace Square, dar nu s�ar rușina
să�i spui că a cântat și printre me �
se. Și, ultima realizare, mi�au plă�
cut și cele trei vocals de pe Juno to
Jupiter, ultimul album Vangelis
apărut în septembrie a.c., cu tot re�
verbul și supramodularea pe care
marele experimentalist al electro�
nicului classic�prog&ambient le
bombează peste vocea ta, într�o si�
nestezie programat stratosferică. 

Acum te rog să�mi ierți inde �
licatețea de a nu folosi în adresare

pronumele de politețe la persoana
a II�a plural, chiar dacă nu ne
cunoaștem personaliter; statutul
de divă și celebritatea interna �
țională te transformă într�un soi
de bun planetar, chiar dacă stâr �
nește și o adulație bolnavă în rân�
durile celor care te divinizează.
Ești obișnuită ca oamenii obișnuiți
să te strige pe nume pe stradă, ca
fanii să izbucnească în plâns, să
leșine sau să�și smulgă părul din
cap la auzul vocii tale în Verdi. Ba
chiar ca mari vedete de Hollywood
să cadă în genunchi când te întâl�
nesc pentru prima oară. 

Am zâmbit de fiecare dată ci�
tind despre scandalurile pe care
se spune că le provocai în infla�
mabila lume a marilor scene, cu
vanități artistice incomensurabile
și culise atât de omenești: e o che�
stiune de temperament, iar fru �
musețea naște multe invidii, bine �
înțeles că erai inocentă. 

Am râs când te�au poreclit
Draculina, în fond veneai din Ro�
mânia și e un nickname care ți se
potrivea mai bine decât acela din
duoul „Bonnie & Clyde“, cum au
botezat ziariștii britanici cuplul
pe care l�ai format în anii ’90 cu
celebrul Roberto Alagna, care nici
nu a rezistat foarte mult. Tu ești
un star irepetabil!

Și ca divă unică și planetară
te�ai obișnuit ca tot ce atingi să se
transforme: parteneri de scenă,
dirijori netalentați, ba chiar ca
teatrele de tradiție să�și schimbe
programe, distribuții, regii și diri�
jori, conform capriciilor tale, ca
sub bagheta unei zâne dintr�o lu �
me de poveste, cu prințese imacu�
late, oglinzi și vrăjitoare malefice.
La urma urmei, ești o assoluta, 
e normal să te crezi colega Mariei

Callas, atunci când gloata de adu�
latori își pierde mințile la Oh!
Quante volte... 

I s�a întâmplat și lui Celibida�
che, cel de la care ai aflat că istoria
culturală este alcătuită din false
legende în România: la revenirea
în țară după 1989, un grup de inte�
lectuali exaltați i�a propus să can�
dideze la președinția României.
Însă bătrânul i�a refuzat zâm bind
amuzat și le�a povestit o parabolă
zen despre un râu de munte. Era și
el un fel de divă, cu ciudățenii și
sensibilități de mimoză, dar el era
și un muzician de geniu, și un om
înțelept. Fiecare a înțeles de la el
cât a putut. 

Să știi că mi�am cumpărat și
cartea ta de memorii pe care toc�
mai am început�o, sunt pe prun�
durile Adjudului acum. N�am
pu  tut veni la lansarea de la Odeon.
În seara aceea înregistram la Sala
Palatului un interviu cu un mare
violonist francez invitat în festi�
val, care mi�a povestit că știe des�
pre George Enescu de la pro� 
fesoara lui, o americancă care îl
admira nespus pe român. O răs�
foisem în 2018 în versiunea en�
gleză, costa 35$, cam mult, și am
presupus că va fi allegramente
tradusă în română. Dar n�a fost să
fie. Conaționalii tăi nu știu să apre�
cieze valoarea, cred că de aceea
nici n�ai fost invitată să cânți pe o
scenă lirică în țară, nere cu noș �
tință crasă dublată și de invidia
cu onorariul tău, unul, se zice,
exorbitant, pe măsura talentului
și a cantității de angelism din
aură: 150.000 de euro ca să cânți
în Festivalul Enescu n�are cum să
fie scump la standardele tale. Iar
tot țățismul declanșat cu refuzul
cheii și titlul de cetățean de

onoare al Bucureștiului de la fos �
ta primăriță pesedistă nu cred să
aibă legătură cu încasarea atunci
a 144.906 lei, inclusiv TVA. 

În fine, oamenii sunt răi, An�
gela dragă! Să știi că ultimul tău
interviu despre carte a stârnit un
mic uragan – nu știu cum ai ghi�
nion numai cu intervievatori
analfabeți muzical. Eu nu cred că
ce ai spus acolo e o strategie pen�
tru a�ți vinde cartea, cred că mer�
gea bine și fără să arunci cu noroi
în Enescu, oamenii te divinizează
oricum. Mai degrabă e efectul
adulației, ești prima divă din isto�
ria operei care a avut online un
milion de vizualizări. 

Dar consecința e că uneori
efectele deificării scot la iveală
grave carențe de caracter, multă
incultură și chiar probleme cu
gramatica limbii române. Nu de�
geaba zic învățăturile Bisericii,
care n�a vrut să bage o orchestră
în biserică nici la insistențele tale
de divă, să nu�ți faci chip cioplit,
efectele adverse sunt supărătoare. 

Nu simt nevoia să�l apăr pe
Enescu, chiar n�are nevoie, cu toate
enormitățile spuse despre el – chiar
zilele astea o prietenă pianistă a
găsit o cronică apărută în „New
York Times“, în 1938, despre trium�
ful lui de la Carnegie Hall, unde, ar�
hivele te contrazic, a fost invitat. 

Să știi că poți găsi multe ches �
tii pe Google, doar la un clic dis �
tanță, chiar și despre Enescu, un
geniu veritabil și un om de o bu�
nătate infinită. El nu a fost divă,
nici falsă legendă. A fost compozi�
tor, violonist, pianist și un profe�
sor mult iubit. E mort și nu se mai
poate apăra, dar faptele vorbesc

pentru el: a înființat orchestre din
banii lui, deși nu se prea pricepea
la onorarii, a cântat gratis pentru
soldații răniți în Primul Război
Mondial și a fost printre puținii
care l�au înfruntat pe Antonescu
atunci când a vrut să�i deporteze
pe muzicienii evrei și romi. Și�a
slujit țara cu armele lui, cum spu�
nea, dar înainte de toate a fost
compozitor, un creator de geniu,
unul dincolo de vremea sa. Muzica
lui va rămâne pentru totdeauna.
Tu îți vei pierde vocea, e posibil să
te îngrași și să trăiești din ceea ce
spui că detești acum, cursuri de
canto. Iar peste 50�100 de ani,
atunci când lumea îți va asculta în�
registrările, nemai știind nimic de
arta înnoroirii celorlalți practicată
de ființa din spatele vocii răpi�
toare, vei fi doar un nume de so�
prană în istoria artei vocale, unul
mare. Dar Enescu va fi tot Enescu. 

Pe post de post�scriptum, îmi
amintesc un calambur al lui George
Enescu, un om de un spirit extra�
ordinar, povestit de chiar Menu�
hin la microfonul Radio Europa
Liberă unui prieten jurnalist, Vic�
tor Eskenasy, care astăzi nu mai e
printre noi: „Enescu avea un sens
nemaipomenit al umorului. Și
atunci când făcea o glumă era
puțin – știi, un joc de cuvinte, un
calambur, le făcea minunat – și
era, spuneam, puțin rușinat, își
acoperea fața cu mâna. Îmi amintesc
că prima oară după război, când am
venit la București, am mers îm�
preună, veneam cu mașina amândoi
și mi�a spus apropiindu�ne de oraș:
«La�boue�qui�reste» («noroiul�
care�rămâne»)“.

Cu admirație, Cătălin Sava SDC

George Enescu și Yehudi Menuhin
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– FRAGMENT –

Către Charles Gruber

Noiembrie 1938 
Poate că m�aș putea obișnui,

dragă Grubere, cu ideea că mi�am
ratat viața; rămân mereu specta�
cole, plimbări, cărți, voiaje, zile care
trec repede, întâmplări familiare,
mi�aș fi vizitat prietenii, asistam la
realizări diferite; dar ceea ce nu pot
suferi, ceea ce e groaznic și mă
apasă e că aparțin unei generații
ratate în întregime, e că nu am
măcar consolarea de a putea fi
spectator, e că nu pot măcar bene�
ficia de reflexul care cade pe cei ce
sunt prinși în cursul unor vieți cu
întâmplări, e că nu pot fi măcar ra�
isoneurul amabil, unchiul care
aduce cadouri, mondenul sau inte�
lectualul pe care�l salvează viața
grupului, care se plimbă sau deju�
nează sau merge la teatru sau la

expoziții cu oamenii reali, care se
sfătuiesc cu el. M�am plimbat cu
Irina Șauft înspre seară pe rue de
Rivoli, pe piața Concordiei, pe
Boissy d’Anglas; am luat ciocolată
la Rumpelmayer și am privit mane�
chinele și apoi am ieșit pe bulevar�
dele luminate (la Luvru luminile pe
la patru jumătate se estompau în
ceața ușoară); și am avut această
senzație a unei generații ratate, a
unei lumi care nu mai face nimic –
și asta nu pot răbda. […] 

De ce sunt împotriva neoclasi�
cismului și a neotradițio nalis �
mului? Pentru că susțin o prostie
pură, revenirea la tipare vechi. E
datoria artistului să spună ceva
nou, clasicii așa au făcut, au luat
formele, dar și�au spus cuvântul lor
nou, foarte nou; da, să revenim la
reguli, fără de care e evident, e ele�
mentar că nu se poate, da, să conti�
nuăm tradiția (altfel nu poți face
ceva nou, căci dacă nu�ți rea min �
tești ceea ce s�a făcut deja, riscul nu

e să faci ceva prea nou, ci să repeți
o vechitură) punând în cadrul nor�
mal și ordonat o idee nouă, nu
putem doar repeta, e sear băd și e
mort, să avem grijă ca ideea să fie
cu adevărat nouă, adică – ascultă
cu atenție – să fie cu adevărat înte�
meiată pe tra diție, să țină seama de
ea, numai atunci o idee poate fi
nouă, când rezultă din șirul ju �
decăților precedente, altfel cade
din păcate în erori străvechi. [...]
Vai de mine, trăiesc în epoca in �
diferenței și a plictiselii, cele două
plăgi ale veacului meu, ba văd
piesa lui Moravia a cărei temă e
indiferența, ba aud la Arts în piesa
lui Čapek că lumea noastră e lumea
plictiselii, așa e, de�aia am vrut eu
să scriu un roman care să se cheme
Anii de Plictiseală, tare mi�e teamă
că toate romanele pe care le�aș pu �
tea scrie ar trebui să aibă ca motiv
plictiseala, ei, asta mă înăbușă, ăsta
e rezultatul pacifismului și al pre�
dicilor, nu e revoluție (nici pe de�
parte), e aperitivismul, plictiseala,
indiferența, neintervenționismul.
Ba am o poftă să intervin nemaipo�
menită, ce frumos lucru, mă, ar
putea fi terasa Trocaderoului în�
spre seară, știi că Turnul Eiffel e
tare frumos, am râs de el pe ne�
drept, mie�mi place, e armonios și
nu e prea mare, și terasa Trocade�
roului e melancolică și întinsă și
vastă și în fața ei se întinde Parisul
și lumea, în fiecare duminică după�
masă mă duc s�o văd, dar alăturea
e Salonul 1938 care e fad, nu mai e
nici conservator, nici revoluționar,
Dra Maurois se laudă că nu e tip de
fată 24, nici tip de gâsculiță, rahat,
asta nu e sinteză, ci indiferență. 

Matisse face armonie din
maron și gri, din albastru și verde,
ca Richard Strauss care scoate
efecte din (d. ex.) contrabas și

fagot sau violoncel și fagot. Să fie
toamna care înaintează sau toate
cauzele [pe] care le știi, senzația
morții e iar aproape de mine,
orice ar merge, dar golul luminii
nu. Moartea e și ea, Grubere, în
viață, în plictiseala aceasta ea se
pierde, de ce oare sufăr de boala
aceasta incurabilă și sfâșietoare
care e dragostea de viață? [...] D�
aia zic eu că Suarès greșește când
asimilează sportul cu războiul,
căci sportul e un curaj indiferent,
care n�are țel moral, sari cu pră�
jina și apoi e gata, e ca în Girau�
doux, pe când la război stai și te
frămânți și�ți faci curaj (aici e
totul) și pe urmă mori repede în
cinci minute, fără antrenare, e
tocmai pe dos ca dincolo. Nu vezi
că la sport ai nevoie de un antre�
nor, ai și la război, dar e ascuns, e
conștiința morală și puterea de
sacrificiu pentru un ideal. Bravo
lui Čapek, a scris o piesă slabă, ba
chiar prostuță, și, de, două acte și
jumătate e tare obiectiv, dar la
sfârșit tot recunoaște și el asta.
Grubere, tu simți vreodată ce

lucru delicios e viața, tu simți că
înnebunești în fața unei șosele
bine asfaltate, cu lămpi pe mar�
gini, când nu s�a întunecat și
totuși lampadarele sunt aprinse,
tu simți că�ți vine să dansezi pe
Bulevardul Capucinelor când afli
că Irina Șauft a locuit în Ham�
pstead în casa unui general al cărui
fiu era comunist, te�apucă și pe tine
nebunia asta din senin? Ar trebui,
Grubere, să fiu așa nenorocit și trist
și liniștit și nu pot, tot mă apucă, tot
încep să palpit ca prostu’ din senin,
că fluieră un tren, că merg, că�mi
aduc aminte, că�mi clădesc în ima �
ginație. Dar singur e greu, îmi tre�
buie și suflul veacului, car cu mine
poza din Frank și Marjorie și sufăr,
chem și nu răspunde nimic, dar e,
dragostea aceasta nebună pentru
lume și viață, dragostea aceasta ge�
nerală, entuziasmul aces ta atât de
puternic devine uneori suficient,
totul pare neînsemnat, rămâne doar
el ca o atitudine. 

Al tău, 
Nicu

N. Steinhardt – Corespondență, vol. I

CARTEA
Ultimele două volume din Integrala N. Steinhardt
cuprind corespondenţa acestuia, inclusiv mai multe
scrisori inedite descoperite în dosarul de urmărire
informativă a monahului de la Rohia. Alături de
corespondenţa interceptată este inclusă și

corespondenţa „liberă” a lui Steinhardt către prieteni,
nume de referinţă ale culturii române, ca Alexandru
Ciorănescu, Constantin Noica, Emil Cioran, Perpessi-
cius, George Tomaziu, Dumitru Stăniloae sau Ileana
Mălăncioiu, către reprezentanţi ai Bisericii (IPS Antonie
Plămădeală, IPS Justinian Chira, IPS Iustin Hodea
Sigheteanul), dar și către redacţiile unor reviste sau 
edituri cărora le propunea spre publicare texte proprii.

„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment din volumul

Corespondență, vol. I, de N. Steinhardt, ediție îngrijită, studiu introductiv, note, referințe

critice și indici de George Ardeleanu, repere biobibliografice de Virgil Bulat, care va

apărea în curând în seria de autor „Nicolae Steinhardt“ a Editurii Polirom. Opera

integrală N. Steinhardt este publicată în coeditare cu Mănăstirea „Sfânta Ana“, Rohia.

AUTORUL
N. Steinhardt se naște la București pe 29 iulie 1912. Își face debutul pub-
licistic foarte de timpuriu în revista Liceului „Spiru Haret”. Își ia bacalaure-
atul în 1929 și frecventează cenaclul „Sburătorul”, iar în 1932 își ia licenţa
în Drept. În 1934 începe să colaboreze la „Revista burgheză“ și publică sub
pseudonimul Antisthius volumul parodic În genul… tinerilor. Își ia doctor-
atul în Drept în 1936. În 1935 și 1937 publică împreună cu Emanuel Neu-
man studiile Essai sur une conception catholique du Judaïsme și Illusions et
réalités juives. Colaborează la „Libertatea“ și la „Revista Fundaţiilor Re-
gale“. După război, publică pentru scurtă vreme în „Universul literar“, „Vic-
toria“, „Tribuna poporului“ și, din nou, „Revista Fundaţiilor Regale“. Refuză
să colaboreze cu noul regim. În 1960 este anchetat, apoi condamnat în
„lotul Noica-Pillat” la 12 ani de muncă silnică. Trece prin închisorile Jilava
(unde este botezat de părintele Mina Dobzeu), Gherla și Aiud. Eliberat în
august 1964, va reveni după câţiva ani în lumea literară prin traduceri,
medalioane, cronici etc. În 1972 termină prima versiune a capodoperei
sale, Jurnalul fericirii. Publică volume de eseuri și de critică foarte bine
primite, deși unele sunt puternic cenzurate. Monah din 1980, rămâne activ
pe terenul eseisticii și al criticii. Se stinge la 30 martie 1989.
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Online & live: Lavinia Braniște
despre romanul Mă găsești când vrei

Sorin Antohi în dialog cu Jean-Jacques
Askenasy – Oameni și patrii. Istoriile 
și geografiile identității

Luni, 18 octombrie, începând cu ora 19.00,
pe paginile de Facebook Polirom, Librăria
Humanitas de la Cișmigiu și Librăriile 
Humanitas, va avea loc lansarea romanului
Mă găsești când vrei de Lavinia Braniște,
recent apărut în colecţia Ego. Proză a 
Editurii Polirom.

Participă: Lavinia Braniște, Luiza Vasiliu,
Ionuț Sociu

Moderează: Mihaela Pascu�Oglindă

DESPRE CARTE

Într�un aeroport se întâlnesc un bărbat și o
femeie care descoperă, întâmplător, că au
aceeași desti nație. După călătorie, scânteia

atracției pe care au simțit�o unul față de ce �
lălalt îi împinge rapid într�o relație intensă,
dar în scurt timp apar și problemele. Este o
relație din care ea va evada de câteva ori, iar el
o va aduce înapoi de fiecare dată, făcând�o
încetul cu încetul să devină dependentă de el.
Însă cum ar putea să func ționeze lucrurile
între un bărbat atât de sigur pe el și învăluit în
mister, ce pare să vină de nicăieri, și o femeie
ce poartă mereu cu sine eșecul tuturor
relațiilor la care a fost martoră, începând cu
cea a părinților ei? 

„Tânăra româncă scrie diferit și
revigorant, înțepător, curajos, limpede.“
(Annette König, Die BuchKönig bloggt)

„Una dintre cele mai puternice voci ale 

literaturii tinere românești.“ (Medana Wei�
dent, Deutsche Welle)

LAVINIA BRANIȘTE s�a năs cut la Brăila, în
1983, și a studiat literatură și limbi străine la Cluj
și București. A scris poezie, proză și literatură
pentru copii. La Polirom i�au apărut volumul de
proză scurtă Escapada (2014) și romanele Interior
zero (2016), care a primit premiul „Nepotu’ lui
Thoreau“ pentru cea mai bună carte de proză a
anului 2016 și a fost tradus în germană și polonă,
și Sonia ridică mâna (2019), care a primit premiul
„Nepotu’ lui Thoreau“ 2019, Premiul pentru Proză
al revistei „Ateneu“, ediția 2020, și Premiul „Sofia
Nădejde“ pentru Literatură Scrisă de Femei, ediția
2020, secțiunea Proză, și a fost tradus în limba
germană de Manuela Klenke și publicat de
editura mikrotext din Berlin. SDC

Carte publicată și în ediție digitală

„Cartea are ca punct de plecare viața neurologului Jean�Jacques
Askenasy. Născut în Bulgaria, s�a format în Franța și în România,
a emigrat la maturitate în Israel, s�a afirmat în toată lumea. Sunt
evocate peripeții și topografii transnaționale, identități fluide,
schimbări abrupte și conjuncturi dramatice, vremuri tulburi și
momente faste, oameni de tot felul, căutări, pierderi, (re)găsiri.
Dialogul și «Cuvântul�înainte» sondează astfel întregul registru
al micii și marii istorii, de la tragic la banal, de la nostalgic la car�
navalesc.“ (Sorin Antohi)

„Cu o inimă de aur și o minte de oțel, Jean�Jacques Askenasy
a vindecat suflete pe câteva continente.“ (Moshe Idel)

SORIN ANTOHI (n. 1957) este istoric al ideilor, eseist, tradu�
cător. Studii de engleză, franceză (Iași) și istorie (Paris). A predat
la University of Michigan, Ann Arbor; Universitatea din București;
Central European University, Budapesta (unde a fost și prorector
academic, șef de departament, director fondator al Pasts, Inc.,
Center for Historical Studies) etc.; cercetări la institute de studii
avansate (Bielefeld, Stanford, Berlin, Essen, Viena), în alte uni �
versități și instituții. A coordonat proiecte și rețele de cercetare,
colecții de carte; a fost în conducerea unor instituții, organisme
profesionale (membru în biroul Comitetului Internațional de

Științe Istorice), publicații, fundații; a (co)organizat conferințe,
colocvii, seminare, școli de vară etc. A publicat între altele cinci
volume de autor (unul la Paris), șase de convorbiri, șapte coordo�
nate (unele în colaborare), șapte traduse din franceză și engleză
(cu Mona Antohi). Membru în Academia Europaea. Mai multe la
www.sorinantohi.org.

JEAN�JACQUES ASKENASY (n. 1929) este profesor de neuro�
logie la Facultatea de Medicină Sackler și la Facultatea de Drept
Buchmann ale Universității din Tel Aviv. A fost elev la Paris și Cra�
iova, a studiat Medicina la Timișoara și Cluj, și�a luat doctoratul
la București. S�a perfec ționat după emigrare în Israel, New York
și Paris. A părăsit România în 1972, dar revine frecvent aici din
anii 1990. Este membru în conducerea a numeroase societăți
internaționale, comitete editoriale și asociații de profil, a primit
decorații, premii și distincții în mai multe state. Membru de
onoare al Academiei Române. 

Specialist cu reputație internațională, cu o practică clinică
vastă (pacienții săi de toate naționalitățile și confesiunile sunt și
oameni săraci, și milionari; și militari răniți, și președinți de stat
etc.) și o carieră savantă îndelungată, a publicat în cele mai im�
portante reviste medicale, semnând și numeroase cărți de biose�
miotică, despre somn, creier, violență și conștiință, teoria relației
cunoaștere�conștiință, memorii, publicistică etc. Mai multe
la www.Jean�Askenasy.com. SDC

SEMNAL EDITORIAL
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

„Schimbă Amazon literatura?“
se întreabă publicaţia „New
Republic“ într-un comentariu
pe marginea unei noi cărţi,
Everything and Less: The Novel
in the Age of Amazon, scrisă de
criticul Mark McGurl, profesor
de literatură la Stanford. „Noua
carte a lui McGurl descrie o
nouă și înfricoșătoare eră a
literaturii acordată cu
algoritmii lui Jeff Bezon“, scrie
„New Republic“.

Platforma Amazon domină și
influențează nu numai piața de
carte, ci devine „o forță care mo�
difică creația literară“, spune
publicația. Încă din 2019, magazi�
nul digital Amazon controla 72 la
sută din vânzarea online de carte
nouă și jumătate din vânzarea de

carte în general. Kindle, creat de
Amazon, este cel mai popular ci�
titor de cărți în format electronic,
iar firma deține atât Audible, cel
mai mare serviciu american de
cărți în format audio, cât și Good �
reads, o platformă socială specia�
lizată în critica de carte bazată pe
opiniile publicului. De asemenea,
Amazon are și 16 edituri pentru
cărți în format fizic. 

De aceea, spune Mark McGurl,
vrem sau nu, trăim în Era Amazon
a literaturii. Ideea este că, deși
există o foarte mare ofertă de pro�
duse culturale (literatură, film,
muzică), cea mai mare parte a pu�
blicului accesează aceste produse
numai prin intermediul câtorva
platforme, un proces numit de Si�
licon Valley „descoperire“. Fiecare
dintre aceste platforme însă im�

Algoritmul Amazon și influența
asupra literaturii

pune, voit sau nu, propriul filtru
pentru produsele pe care le oferă
sau le recomandă clienților. 

Amazon, de exemplu, prin pro�
gramul Kindle Direct Publishing,
încurajează anumite stiluri de
cărți și de autori pe care le reco�
mandă prin canalele de promo�
vare. McGurl definește acest tip de
literatură drept „de tip serial, cu
autori care publică noi pro ducții
odată la câteva luni, în loc de odată
la câțiva ani, repetitivă, cu aceleași
ticuri, clișee, subiecte și rezolvări,
pe placul unui public mereu pre�
gătit să consume mai mult prin in�
termediul unei tablete“.

De obicei, spune criticul, aceas tă
literatură se înscrie în două catego�
rii. Fie producții epice, precum Ur�
zeala tronurilor, fie pro ducții ro�
mantice, cum e 50 Shades, mai
intime și cu happy�end aproape
obligatoriu. În ceea ce privește
această categorie romantică, litera�
tura Amazon este deseori explicit
erotică. „Pentru Amazon, literatura
este numai un serviciu, doar un alt
bun pe care corporația îl oferă pen�
tru satis facția utilizatorului. Ideea
unei opere de artă profunde, care
să schimbe viața cititorului sau să
îi provoace convingerile este ab�
sentă“, notează „New Republic“.

Prin tot ecosistemul lui, Ama�
zon face ca literatura, astăzi, să nu
aibă mari șanse de existență, cel
puțin ca percepție, în afara acestei
piețe dominată de bani și atenție.

Cărțile sunt judecate după numărul
de pagini răsfoite în aplicațiile
Kindle, mai puțin după aprecierea
criticii. Amazon are astfel o influ �
ență asupra scriiturii, nu delibe�
rată, spune McGurl, ci ca un efect
secundar al comercializării, o con�
cluzie cu care „New Republic“ nu
prea este de acord. Revista, în
schimb, crede că, mai degrabă, fe�
lul în care Amazon a ajuns să do�
mine piața și felul în care corpo �
rația face comerț pune o foarte
mare presiune asupra editurilor,
le reduce profiturile și le face, ast�
fel, mai puțin dornice să își asume
riscuri cu cărți care nu promit
mari câștiguri.

Un alt mod prin care Amazon
pune în pericol literatura este
Amazon Studios, ale cărui pro �
ducții fac ca un serial bazat pe o
carte să fie mai ușor de vizionat de�
cât lectura cărții propriu�zise.
„Orice roman nou, orice colecție de
eseuri, pare azi să fie vândută
aproape imediat în vederea unei
adaptări TV, ca și cum cartea, în
sine, este doar schița unei even�
tuale producții video“, scrie „New
Republic“. De aceea, crede autorul
articolului, cartea lui Mark McGurl
poate fi mai degrabă un îndemn
adresat amatorilor de literatură să
descopere altfel cărțile decât frec�
ventând Amazon, fie vizitând o li�
brărie independentă, întrebând un
prieten sau citind o revistă.

Interesant este că vânzarea de

carte reprezintă azi cam 10% din
veniturile Amazon (un venit anual
gigantic, totuși). Însă experții se
așteaptă că Amazon va schimba și
mai mult, în viitorul apropiat, fe�
lul în care oamenii cumpără și ci�
tesc cărți și felul în care cărțile
sunt publicate. Un articol din
„Tech Target“ notează că un mare
efect asupra industriei s�ar putea
să îl aibă succesul platformei Kin�
dle Unlimited, care oferă Amazon
acces nemaivăzut de mare la date
privind comportamentul cititori�
lor, ceea ce va impune, eventual,
o selecție a titlurilor în și mai
mare măsură bazată pe succesul
la public și mai puțin pe valoarea
lor literară.

Este o practică deja folosită pe
scară largă în China, de exemplu,
unde cei mai de succes autori sunt
descoperiți pe platforme online.
„Avem două modele majore în
China“, explică scriitorul Daikon
Wang. „Primul model înseamnă să
publici cărți pe site�uri precum Jin�
jiang sau Qidian și, dacă acestea se
dovedesc populare, autorul este
contactat de studiourile cinema�
tografice. Alt model este cel al unor
mari companii precum Tencent,
care deține lanțuri industriale
complete. Ai contract cu ei, ei se
ocupă de tot. Un al treilea model a
apărut recent: marile corporații
angajează scriitori să producă ro�
mane ale căror drepturi sunt de �
ținute de aceste companii.“ SDC



cariere de șase decenii. Ele au fost
achiziționate de câtre compania
BMG pentru o sumă estimată la
50 de milioane de dolari. Printre
ceilalți muzicieni care au făcut
același lucru în ultimii ani se nu�
mără Neil Young, Bob Dylan, Sha�
kira, Blondie sau David Crosby.

RUȘII ÎN SPAȚIU, ÎNAINTEA
LUI TOM CRUISE

Actrița Iulia Peresild, în vârstă de
37 de ani, și regizorul Klim Șipenko
au ajuns la bordul Stației Spațiale
Internaționale pentru a filma vre �
me de 12 zile scene pentru filmul

Vîzov/ Provocarea. De data aceasta,
rușii au fost mai rapizi decât Tom
Cruise, care intenționează și el să
filmeze la bordul SSI alături de re�
gizorul Doug Liman scene pentru
un viitor film de acțiune.

CHINA NU MAI ARE NEVOIE
DE HOLLYWOOD

Studiourile americane se laudă cu
recentele succese de casă ale nou�
lui James Bond și al lui Venom 2,
care au încasat în primul weekend
119 milioane de dolari, respectiv
90 de milioane. În acest timp, fil�
mul de război chinezesc The Bat�
tle at Lake Changjin a întrecut
producțiile americane și asta nu�
mai pe piața chineză, înainte de
distribuția internațională. Filmul,
povestea înfruntării dintre forțe
de elită chineze și soldați ameri�
cani, a strâns în numai patru zile
suma de 235 de milioane de dolari,
dovedind încă o dată că piața chi�
neză nu mai are atât de mare ne�
voie de blockbusterele americane,
asta după ce, ani la rând, marile
studiouri hollywoodiene au făcut
compromisuri uriașe și deseori
scandaloase pentru a fi pe placul
autorităților de la Beijing. Filmul
cu cele mai mari încasări în China
rămâne, deocamdată, Wolf War�
rior 2 (2017) care a strâns 870 de
milioane de dolari la un buget de
numai 30. SDC
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Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

CINCI DECENII DE LA 
FILIERA FRANCEZĂ

Thriller�cult realizat de William
Friedkin, Filiera franceză, recom�
pensat cu cinci premii Oscar, a
fost lansat pe 7 octombrie 1971 și
a rămas unul dintre marile mo�
dele ale genului. Interpretul rolu�
lui principal, Gene Hackman (care
a fost recompensat cu un Oscar
pentru rolul detectivului Popeye
Doyle) a acceptat să vorbească
despre film, deși este retras din
lumina reflectoarelor încă din
2004. „Am văzut filmul o singură
dată, acum 50 de ani“, spune ac�
torul în vârstă de 91 de ani. „Dacă
are o moștenire, nu știu exact în
ce consistă ea. La vremea la care
l�am făcut, era pentru mine doar
o poveste respectuoasă despre un
polițist care ținea să rezolve o an�
chetă.“ Nici una dintre scenele ce�
lebre din Filiera franceză, precum
cea a urmăririi unui criminal prin
New York, nu îl impresionează
foarte tare pe Hackman, care con�
sideră că scena urmării din Bullit
(1968) este mai reușită. „Dar Fi�
liera franceză m�a ajutat mult în
carieră și îi sunt recunoscător“,
spune Hackman, care a câștigat
un al doilea Oscar în 1993 pentru
rolul din Unforgiven.

NFT-URILE DOPEAZĂ 
PIAȚA DE ARTĂ

Deja celebrele NFT�uri – certifi�
catele digitale de autenticitate
asociate unui obiect virtual (im�
agine, video, postare, etc.) – au
revoluționat în ultima vreme
piața de artă mondială, arată un
raport al societății Artprice. NFT�
urile au devenit în ultimele luni
„locomotiva“ pieței, spune Art�
price, și, alături de migrarea ma�
sivă în online a licitațiilor de artă
contemporană în urma pande�
miei, au dus la încasări record de
2,7 miliarde de dolari în perioada
2020�2021, o creștere de 117%. Nu�
mai între 30 iunie 2020 și 30 iunie
2021 au fost vândute 102.000 de
opere contemporane. China de�
vine placa turnantă a artei, cu
40% dintre vânzări, urmată de
SUA, 32%, și Anglia (16%). Operele
digitale cu certificate NFT, care re�
prezintă două treimi din valoarea
vânzărilor online, au dus la lan�
sarea unor artiști noi, precum
Beeple, care practic au apărut din
neant, artiști care nu s�au remar�
cat până acum prin expoziții sau
vânzări la licitații tradiționale.

ALBUMUL NUMĂRUL 22

La 15 luni după un album cu piese
originale, Whoosh!, veteranii de
la Deep Purple revin cu un nou al�
bum de studio, Turning to Crime,
ce va fi lansat pe 26 noiembrie.
Este un disc de coveruri ale unor
piese rock clasice interpretate
inițial de artiști precum Bob Dy�
lan, Fleetwood Mac, Bob Seger,
Cream sau The Yardbirds. „Fiind �
că, din cauza situației cu pande�
mia, nu putem merge în turneu și

cum n�aveam altceva mai bun de
făcut vreme de un an, ne�am gân�
dit că cel mai bine ar fi să ne în�
toarcem în studio și să scoatem
un disc“, a explicat basistul Roger
Glover.

60 DE ANI DE MUZICĂ

La fel ca mulți alți artiști celebri,
Tina Turner (81 de ani) și�a vân�
dut și ea drepturile asupra între�
gului ei catalog de piese compuse
și interpretate de�a lungul unei

PE SCURT
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În ultimele săptămâni, un thril�
ler foarte violent realizat in Co�
reea de Sud a devenit unul
dintre cele mai mari succese din
toate timpurile ale platformei de
conținut video Netflix și capătă
repede alură de obsesie
internațională. 

DRAGOȘ COJOCARU

Squid Game este numele unei se rii
concepută și realizată de Hwang
Dong�hyuk, care prezintă un joc
brutal de tip survival în cursul că�
ruia 456 de oameni, disperați și plin
de datorii, luptă pentru un premiu
de zeci de milioane de dolari. Pro�
bele la care participă? Tulburător,
ele seamănă cu jocurile copilăriei.
Condiția? Dacă pierd, ei vor muri.

Seria, a cărei idee pricipală
aduce aminte de alte ficțiuni de
gen precum Battle Royale sau
Hunger Games, a ajuns greu pe
ecrane. Regizorul Hwang Dong�
hyuk spune că proiectul lui a fost
creat cu mai bine de o decadă în
urmă, dar că producătorii s�au ferit
să investească în el, cineastul co�
reean fiind silit la un moment dat

să își vândă chiar laptopul pentru
a face rost de fonduri. Astăzi, în fața
succesului uriaș și confruntat cu
cererea unei continuări, spune că
va dura multă vreme până să reali�
zeze un al doilea sezon.

Dar, în mare parte grație re �
țelelor sociale, Squid Game tinde
să devină un fenomen mondial și
multă lume încearcă să descifreze
motivele acestui succes. În favoarea

Squid Game par a lucra stilul vi�
zual, personajele foarte bine con�
turate și faptul că seria în sine
aduce mai mult cu un studiu tul�
burător al naturii umane și a păr �
ților întunecate ale actualei so� 
cietăți globale de consum.

Probele la care sunt supuși
concurenții din serial, simple și amin�
tind de jocurile copilăriei, creează 
un contrast cu morțile violente. 

„Oamenii sunt atrași de ironia fap�
tului că niște maturi își riscă viața
să câștige un joc pentru copii“,
crede Hwang Dong�hyuk. „Jocurile
sunt simple și ușoare, și de aceea
spectatorii se pot concentra mai
ales asupra personajelor, decât
asupra unor reguli complexe.“ 

„Publicul, mai ales tânăra ge �
nerație, care suferă regulat din
cauza alienării par să empatizeze

cu aceste personaje, mai ales în
societăți ultra�competitive ca cele
din Asia de Est, unde mulți sunt
deziluzionați de sistem“, spune
Kim Pyeong�gang, profesor la
Uni versitatea Sangmyung.

În același timp, un avertis�
ment legat de Squid Game vine
din partea fanilor sud�coreeni și
anume că seria pur și simplu „s�a
pierdut în traducere“. Mai precis,
subtitlurile în limba engleză de pe
Netflix nu traduc exact originalul
și schimbă complet înțelesul unor
replici și situații din scenariu.

„Dialogurile sunt foarte bine
scrise, dar nimic din ele nu e păs�
trat în traducere“, avertizează un
fan, Youngmi Mayer, care dă mai
multe astfel de exemple într�un
video vizionat de 9 milioane de
oameni pe Tik Tok.

De exemplu, un personaj spu �
ne în versiunea în engleză: „Nu
sunt un geniu, dar tot am înțeles“,
câtă vreme, în original, replica
este „Sunt foarte inteligent, dar n�am
avut șansa să merg la școală“.

Astfel de greșeli de traducere
par a afecta subtitlurile pentru
persoane cu deficit de auz, în ge�
neral auto�generate, în vreme ce
subtitrările normale sunt „subs �
tan țial mai bune“. SDC

Squid Game, senzație 
streaming pierdută în traducere

Știm cât de greu este să crești un
copil în ziua de azi. Implică niște
responsabilități foarte apăsătoare. 

Dincolo de abordările care țin de
parenting, de dezvoltarea inteli �
genței emoționale, de codarea cre �
ierașului cu noțiunile primordiale
despre bine și rău, există mereu
stresul provocat de faptul că
micuțului îi poate fi afectată inte�
gritatea fizică. Aici intervenim noi,

care ne�am pus zecile de ani de
experiență în domeniul explorării
spațiale în slujba noilor părinți. 

Am creat costumul micului as�
tronaut din parcul de joacă. Folo�
sind tehnologiile inovatoare care
au dus cosmonauții în spațiu, echi�
pele noastre de tehnicieni au pro�
iectat niște combinezoane care pot
fi personalizate cu Hello Kitty sau
Elsa pentru fetițe, respectiv Ben
Ten sau Spiderman pentru năzdră�
vani. Spre deosebire de produsele
similare din comerț, ale noastre
respectă toate normele de sigu �
ranță spațială. Stratul triplu de kev�
lar protejează de lovituri, iar sticla
hiperdură a vizierei căștii asigură în

egală măsură vizibilitatea optimă
necesară socializării și protecția îm�
potriva celorlalți copii. Fiindcă ni�
ciodată nu poți fi destul de precaut.

Închipuiți�vă că uitați copilul
într�o camera frigorifică timp de
18 ore. Fiind îmbrăcat în costu�
mul nostru, micuțul se va juca în
voie, ba chiar va putea să adune
zăpadă din pelicula formată pe
pereți, făcând din ea un Olaf. Mai
mult, dacă încăperea este destul
de mare, puteți cumpăra și o sa �
nie. Patine nu recomandăm, în�
trucât încălțămintea noastră spa�  
țială nu este compatibilă. 

Copiii trebuie să exploreze me�
diul înconjurător, dar de multe ori

nu avem curajul să îi lăsăm să o facă.
Spre exemplu, ne panicăm dacă îi
vedem aprinzând chibrituri. Nu și
dacă sunt echipați în combinezonul
special, care protejează de tempera�
turi de până la 1500 grade Celsius.
Micuțul poate da foc casei fără nici
un risc. Este atât de bine apărat
încât îi puteți da voie să se bălăceas �
că în craterul unui vulcan activ.

Excursiile în zonele montane
au devenit foarte periculoase din
cauza înmulțirii populației de urși.
Un animal adult aleargă mult mai
repede decât omul. Ca să facă ce, să
vă prindă copilul în gheare? Stratul
de kevlar protejează atât de bine,
încât micuțul va avea impresia că se

joacă cu un ursuleț de pluș, pe care
îl va trage de urechi și de buze, ba
chiar îl poate și călări. 

Sperăm că v�am convins și că
veți deveni clientul nostru. Pen�
tru comenzile trimise în următoa�
rele două ore oferim cadou și un
rover Perseverance de jucărie. 

Cu respect, biroul de vânzări
N.A.S.A. SDC
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