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Alegeri morale. 
Între a fi și a nu fi temă

exclusiv filosofică

NONA RAPOTAN 

Un lucru îmi este clar: nevoia de
repere morale și nevoia de rapor�
tare la un sistem de valori există.
Nu există domeniu în care omul
să fie angajat, să fie activ și să nu
fie nevoie de o raportare la rezul�
tate din perspectiva binomului
bine/ rău. De asemenea, nu există
moment al zilei în care invocarea
binelui sau răului să nu aibă loc,
ca formă a unei evaluări ad�hoc –
„ai făcut bine“ sau „n�a fost bine
deloc“ sunt doar două expresii au�
zite în astfel de contexte. 

FILOSOFII TREBUIE SĂ DEA
SOLUȚII PROBLEMELOR
COTIDIENE

Anul acesta am început predarea
capitolului cu un mic experiment,
provocat de unul dintre elevii mei,
care m�a întrebat dacă citesc acee ași
carte ca cea de săptămâna trecută
(i�a atras atenția grosimea volu�
mului). I�am spus că nu și l�am in�
citat să citească capitolul 1 din
Ale geri morale. Teme actuale de
etică aplicată, volumul coordonat
de Alexandru Volacu, Daniela
Cutaș și Adrian Miroiu, recent pu�
blicat de Editura Polirom. L�a citit
pe nerăsuflate și s�a declarat sur�
prins de cât de actuale sunt temele.
Reacția colegilor a fost pe măsură,
dovadă fiind faptul că au dorit
discuții concrete, cu exemple și cu
lămurirea unor aspecte care țin de
ceea ce înseamnă alegerile morale.

Volumul Alegeri morale apa �
re după ce, tot în 2021, dar la o altă
editură (Trei) a apărut Viața bun ă.
O introducere în etică de Cristian
Iftode. Dacă primul volum este o
colecție de articole și studii, cel
de�al doilea este o încercare reu �
șită de a aduna într�un singur loc
teme, concepte și teorii cu privire
la domeniul eticii, un adevărat
curs de etică care poate fi citit de
oricine, nu doar de cei pa sionați
de filosofie. 

Din punctul meu de vedere,
nu este deloc întâmplător că am�
bele volume au apărut în 2021;
omenirea se confruntă cu o pan�
demie fără precedent, de ale cărei
efecte pe termen lung încă nu sun�
tem pe deplin conștienți. O pande�
mie care ne�a dat peste cap nu
doar viețile, ci toate reperele după
care ne ghidam în viața de zi cu zi.

Discuțiile aprinse în jurul pre �
valenței drepturilor colective în
dauna celor individuale capătă re �
levanță și pentru filosofi, căci aceș �
tia trebuie să dea soluții (a se citi
argumente solide) problemelor co�
tidiene, cum ar fi impunerea certi�
ficatului de vaccinare ca formă de
reglementare a accesului în spațiile
publice sau la o alta mult mai con�
cretă – să ne vaccinăm sau nu. 

Astfel de probleme se regă�
sesc în ambele volume, așa se justi�
fică și pledoaria mea pentru citirea
celor două cărți. Cititorii nu doar că
vor găsi răspunsuri pertinente la
întrebările care poate că îi macină,
dar vor afla și argumente solide, ca
și teorii în baza cărora își pot con�
strui propriile argumente. Nu în ul�

timul rând, vor în țelege că nu e
nimic rău în a ridica întrebări pri�
vind efectele unei acțiuni concrete,
fie la nivel individual, fie la nivel so�
cial. Avantajul volumului Alegeri
morale. Teme actuale de etică apli�
cată este dat de tratarea defalcată a
marilor teme, cu exemple concrete
prezente în fiecare capitol. 

TOATE CONCEPTELE SUNT
EXPLICATE ȘI DEFINITE

Este un volum de peste 300 de pa�
gini, alcătuit cu migală de cei trei
coordonatori, Alexandru Volacu,
Daniela Cutaș și Adrian Miroiu. Fie�
care dintre cei trei susține cursuri
de profil la facultăți din țară și din
străinătate, iar coerența și structura
cărții li se datorează în întregime. 

Dincolo de dificultatea de a
reuși să aduni atât de multe arti�
cole la un loc – dificultatea rezidă
în programele încărcate ale celor
care au contribuit cu studii la rea�
lizarea volumului –, o asemenea
întreprindere ridică și alte pro�
bleme: coerența unui asemenea
demers stă și în unitatea de limbaj,
cu alte cuvinte între capitolele
cărții nu trebuie să existe dife �
rențe de ordin stilistic care să facă
dificilă citirea volumului. 

Pe de altă parte, coordonato�
rii au urmărit (și se vede acest
lucru) să vadă dacă toate concep�
tele sunt explicate și definite, dacă
există corelația dintre sensul unui
termen în context și teoria care
fundamentează uzanța în sine etc. 

Așa se face că Alegeri morale.
Teme actuale de etică aplicată 

devine o excelentă introducere în
etică, ca domeniu filosofic dis�
tinct, dacă vreți, un fel de captare
a atenției pentru profani. Deși
pledez pentru cititul volumului
așa cum a fost el conceput, cu par�
curgerea capitolelor în ordinea
stabilită de coordonatori, studiile
pot fi abordate și separat, în func �
ție de ce dorește cititorul, pentru
că pot fi persoane care au nevoie
doar de anumite idei sau teorii,
dar vă asigur că, după citirea ca�
pitolului de care sunt direct in �
teresați, vor dori să reia întreaga
carte. 

Deși nu mă număr printre ci�
titorii profani al cărții, ceva mi�a
atras atenția încă de la parcurge�
rea cuprinsului și anume titlul ul�
timului capitol. Capitolul 15, scris
de Monica Heintz, se intitulează
De la cazuri izolate la transformări
de valori societale: locul persoane�
lor de vârsta a treia în societate.
Titlul mi�a adus aminte de un fapt
concret, care s�a petrecut la debu�
tul pandemiei în România. 

TEMELE DE ETICĂ APLICATĂ
DIFERĂ DE LA O 
COMUNITATE LA ALTA

Când a fost declarată oficial sta�
rea de lockdown – perioada cu�
prinsă între 15 martie și 15 mai
202 –, decizia a afectat în mod
aparte bătrânii, căci aceștia s�au
confruntat dintr�o dată cu o serie
de probleme, care fie le accentuau
starea de sănătate precară, fie îi
puneau în situația de găsi soluții
de supraviețuire: nu�și puteau

face cumpărăturile de maximă
necesitate decât într�un anumit
interval orar a generat spaimă și
confuzie; mulți dintre ei nu se pu�
teau deplasa cu viteza necesară,
astfel încât să ajungă la timp la
destinație și să se și întoarcă fără
să riște să fie amendați. E un exem�
plu aparent banal, dar cu conse �
cințe dramatice pentru mulți
dintre ei, internalizate și care au
făcut loc unui stres suplimentar;
depresia și alte boli psihice au con�
tribuit la accelerarea procesului
de degradare a sănătății marii
majorități a populației vârstnice. 

Citind studiul Monicăi Heintz,
mi�am dat seama, încă o dată, că una
dintre marile probleme ale societății
contemporane este felul în care ne
raportăm la această categorie so�
cială. Ideal ar trebui să reușim să va�
lorizăm întreaga sa experiență so� 
cială și profesională. Dar cum facem
ca, prin stabilirea unor relații con�
crete cu bătrânii, să nu activăm
prejudecăți și stereotipuri genera�
toare de efecte negative? 

Temele de etică aplicată di�
feră de la o comunitate la alta,
căci relevanța lor intrinsecă este
dată de coordonatele care defi�
nesc comunitatea în sine. Pe de
altă parte, nici dimensiunea isto�
rică nu este de ignorat, din ea de�
rivând o alta (și deloc secundară
pentru unele spații sociale), cea
religioasă. 

NU TRĂIM SUB 
UN CLOPOT DE STICLĂ

De aceea am vrut să aflu și opinia

Predau filosofie de mai bine de 20 de ani și nu există an în
care capitolul Etica din programa disciplinei Filosofie să nu
dea naștere la dezbateri aprinse. Ce se schimbă de la an la
an? Tipologia problemelor aduse în discuție, complexitatea

soluțiilor și varietatea dilemelor morale cu care se confruntă
tinerii în mod frecvent. Eutanasia, avortul, clonarea sunt
câteva din subiectele care trezesc interesul invariabil, dar
nici dilemele morale clasicizate deja nu sunt ignorate. 
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coordonatorilor volumului Ale�
geri morale. Teme actuale de etică
aplicată. Iată care este acesta:
„Unele teme de etică aplicată pot fi
mai relevante – sau mai acute –
decât altele prin raportare la un
anumit context. Temele incluse în
volum acoperă probleme diferite,
uneori abordate cu instrumente
diferite, toate relevante și rapor�
tate la spațiul de limbă română.
Capitolul 15 prezintă o cercetare
pe teren și relevă pe de o parte di�
ficultatea de a recunoaște rolul va�
lorilor morale ale persoanelor în
procesul lor de decizie și pe de alta
procesul de ajustare al convingeri�
lor morale ca răspuns la schimbă�
rile din jur. Astfel de cercetări sunt

foarte importante în etica aplica �
tă, pentru că ne ajută să înțelegem
mai bine cum funcționează valo�
rile morale în practică. Alegerile
morale nu au loc într�un mediu
controlat, ca în experimentele
ipo tetice pe care le folosim uneori
în etica aplicată ca să testăm și să
elaborăm argumente. Ele au loc în
condiții diverse, sub influența
unor factori care uneori trag în
direcții diferite, de agenți morali
supuși mai multor feluri de con�
strângeri de cât cele care decurg
din convingerile lor morale. La
rândul lor, convingerile morale
ale oamenilor sunt influențate de
ce este perceput ca acceptabil sau de
bun�simț în comunitățile în care

trăiesc. Aceasta este și un motiv
pentru care este important să vor�
bim nu doar despre respon sabilități
morale individuale, ci și despre
responsa bilități colective. De multe
ori, nu putem rezolva o problemă
morală în mod individual, ci este
nevoie ca o întreagă comunitate,
instituție, stat, să recunoască pro�
blema respectivă și să o remedieze“.

Din răspunsul celor trei coor�
donatori am reținut că „alegerile
morale nu au loc într�un mediu
controlat“ și „convingerile morale
ale oamenilor sunt influențate de
ce este perceput ca acceptabil sau
de bun�simț în comunitățile în
care trăiesc“. Faptul că alegerile
morale nu au loc într�un mediu

controlat nu trebuie să ne pună
de gânduri, iar sistemele morale
capătă relevanță în măsura în
care trăim în diverse forme de or�
ganizare socială și stabilim relații
sociale. Mediul are foarte multe
componente care deseori scapă
controlului uman, de aici și si �
tuațiile�limită, dilemele morale.
Nu trăim sub un clopot de sticlă și
nici nu suntem atotputernici, ast�
fel încât să inițiem schimbarea și
să o și controlăm în totalitate,
până la ultimul efect.

Liviu Andreescu, Adina Preda,
Vlad Terteleac, Alexandru Volac,
Ana�Maria Niculicea, Constantin
Vică, Cristina Voinea, Raul Zachia,
Anca Gheaus, Daniela Cutaș, Oana
Băluță Radu Uszkai, Emanuel�Mi�
hail Socaciu, Adelin�Costin Dumi�
tru, Toni Gibea și Monica Heintz
sunt cercetătorii care au contri�
buit cu studiile lor la alcătuirea
volumului Alegeri morale. Pe cât
de diverse le sunt preocupările –
pe câțiva îi veți recunoaște, căci
sunt lideri de opinie importanți în
domeniile lor –, pe atât de unitar
este volumul. 

TOATE STUDIILE AU UN
NUMITOR COMUN

Revin la efortul coordonatorilor,
care au avut ca principală grijă să
aducă toate studiile la un numitor
comun, din punctul de vedere al
ținutei academice. 

Primul capitol este dedicat
justificărilor religioase în dezba�
terea măsurilor publice – dincolo
de faptul că sistemele morale re�
ligioase sunt primele care ordo�
nează și organizează comunitățile
umane, apare și o altă temă, deloc
secundară astăzi, când Biserica și�
a pierdut foarte mult din im por �
tanță și funcția ei socială a cu �
noscut multiple și ireversibile
schimbări. 

Următoarele teme sunt pe cât
de actuale, pe atât de importante:
libertatea de exprimare și deplat�
formarea (gândiți�vă la influența
rețelelor sociale și dependența
noastră de acestea): etica imigra �
ției; datoriile morale în procesul
electoral (să nu uităm că ne con�
fruntăm cu o situație de interimat
al guvernării fără precedent în ul�
timii ani); moralitatea piețelor
(extrem de interesantă tema, căci
accentul cade pe identificarea
gra dului de libertate al pieței);
eti că pentru internet și demo cra �
ție (un studiu care  subsumează
două din temele deja enunțate,
dar le repune în discuție dintr�un
alt punct de vedere); etica prelu�
crării de date cu caracter personal

în era digitală (o realitate genera�
toare de multe paradoxuri, vă asi�
gur că și studiul vă va releva câteva
aspecte la care poate că nici nu 
v�ați fi gândit); etica re lațiilor per�
sonale (în contextul în care fami�
lia, ca grup social și formă de
asociere a cunoscut cele mai multe
transformări în ultimul secol,
unele dintre ele impunând regle�
mentări legislative); etica relației
dintre copii, părinți și stat (com�
pletează excelent studiul anterior);
abordările etice și analizele con�
textuale ale consim țământului se�
xual, problematica vaccinării obli� 
gatorii; limitarism etic și res pon �
sabilități individuale în etica moș �
tenirilor (aici veți înțe lege și mai
bine de ce un cuplu de homose�
xuali își dorește legitimarea rela �
ției); dispariția cărților de etică din
biblioteci (o, da, pot să confirm
această problemă!). 

STUDIILE MENȚIN DISCUȚIA
ÎN ORIZONTUL UTILITĂȚII

Ultimul capitol este cel despre
care am vorbit mai sus, cel despre
locul persoanelor de vârsta a treia
în societate. Interesant este că au�
toarea a plecat de la o situație con�
cretă căreia în mod normal nu�i
acordăm prea mare importanță –
instalarea unei săli de fitness într�un
centru pentru persoanele vâr�
stnice și modul cum aceasta in �
fluențează dinamica vieții sociale
din centrul respectiv. 

Un volum pe care nu�l găsesc
ca fiind doar necesar (necesitatea
în filosofie este o temă cu totul
aparte), cât și util celor interesați
să găsească soluții pentru proble�
mele concrete cu care se con�
fruntă. Studiile cuprinse în volum
de către cei trei coordonatori, Ale�
xandru Volacu, Daniela Cutaș și
Adrian Miroiu, mențin discuția în
orizontul unei utilități greu de
atins în alte condiții. 

Deloc întâmplător este și sub�
titlul volumului, Teme actuale de
etică aplicată, pentru că toate stu�
diile aduc în prim�plan probleme
de actualitate, cu care ne confrun�
tăm în mod frecvent și de ale
căror efecte negative adeseori nu
ne putem feri. Aici este și marele
merit al acestei cărți: contribuie
în mod decisiv la desființarea
credinței că filosofii trăiesc în alte
sfere și că sunt lipsiți de simț
practic. Aducerea discuției în pla�
nul concretului completează în
cel mai fericit mod cu putință
ținuta academică, anii de studiu
în domeniu și nevoia autorilor de
a găsi răspunsuri pertinente la
ceea ce�i preocupă. SDC
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Continuăm îndrăgitul nostru
Jurnal. 

Miercuri, 24 noiembrie
Hai, cu alde Cîțu mai era cum mai
era de dus în cârcă, era ușurel mi�
nionul vâlcean, să vedem cum or să
se descurce vlahii cu generalul
Ciucă (oltean și Ciucă), dacă le mai
rezistă șalele să�i ducă în cârcă și pe
Ciucă și pe toți acoliții. Că e masiv
Ciucă, carne macră fără os, rumen
ca un godac înainte de Ignat, nu te
joci, mai mare frumusețea, n�au nici
bulgarii așa ceva, ar vrea ei. Și unde
mai pui că vine și Ciolacu de la
Buzău cu cunoscutul clan PSD, grei
și ăștia. Plus maghiarimea, ehe, să
vedem cum mai trec vlahii iarna, of.
Bașca Preșul, ditamai plăvanul și
acela. Furajează�i cu buget, pe dato�
rie se înțelege, adapă�i cu pensii spe�
ciale, cu privilegii peste privilegii
(Ciolacu mai e și erou al glorioasei
revoluții din ’89), cazează�i, lux și re�
laxare, elegant, central, posibilitate

loc parcare, umple�le și tot neamul
cu funcții (neam ales), să se simtă
bine emanații valahíei, nu așa, ca�n
Suedia, păi...

Acum ar fi frumos să îi re�
turneze și Iohannis șepcuța lui
Trump, iar vlahii să îl returneze
pe Iohannis fix de unde a ieșit,
bună dimineața, spor la cafeluță,
domnule Freud.

O notă de acum doi ani, din
ziua în care ne�am pricopsit iar cu
Iohannis președinte, ca să nu ne
pomenim cu Vasilica: „Prieteni
dragi, indiferent de rezultatul
alegerilor, vă propun să nu uităm
vorbele marelui nostru rege Gică
Hagi și să ne întoarcem la ele, ca
la o concluzie: Pui castraveți și
vrei pepeni? Dacă vrei pepeni,
frumos, seamănă�i, tată!“.

Marți, 23 noiembrie
Stai așa, să vezi acum redresare și

reziliență la vlahi, s�avem pu �
țintică răbdare, cum bine ne
învăța și nenea Zaharia Traha �
nache.

Ați remarcat? Toate aceste
lichele incapabile să lege două
vorbe, monosilabici fuduli și iuți
la atârnat la buget cu tot neamul,
toate aceste hiene cățărate pe ca�
davre, toate aceste secături vic�
lene, arată la fel: îmbătrâniți su� 
fletește înainte de timp, în fumu�
rați ca niște caricaturi cu josul și
slugarnici totodată cu susul (in�
teresele poartă fesele), perfizi,
prefăcuți și, în definitiv, grotești,
deformați de puterea nemeri �
tată, folosită doar pentru a strânge
mai multă putere ne meritată,
figuri patibulare, maniere de
măgar, ochi de șobolan, guși de
pelican. Greoi la minte, degrevați
de conștiință, căci toată bruma de
morală le cade la prima suflare a
șpăgii, creaturi bizare, fără inimă

și șira spinării, mizerabili înfășați
în lux, desigur că sunt capabili de
orice trădare, cum să nu fie? Urâ �
te, scârboase, false, toxice, mârșa �
ve, inutile vieți mai duceți, doam �
nelor, domnișoarelor și domnilor.
N�o să rămână în urma voastră
decât amintirea unor canalii oa �
recare.

Luni, 
22 noiembrie

Și când te gândești că toate aces�
tea se petrec fiindcă „intelligence�
ul“ românesc e plin de proști fă �
cuți grămadă de bani.

Politica vlahă explicată cu
șlagăre de odinioară: îmi place să
cred că președintele „negociază“
pe acordurile șlagărului Să iu �
bești două femei, al îndrăgitului
cantautor Vali Vijelie, acest Mar�
cel Proust al vlahilor: una e mama
la copii (PNL), alta e pofta inimii
(PSD). 

Duminică, 21 noiembrie
Îmi e atât de scârbă și de găștile,
de haitele din așa�zisa cultură
vlahă (neîncetat laudatio în cerc,
promovarea proștilor, că�s proștii
noștri, oho, ce apucături acolo, în
lumea a patra), încât nu pot decât
să�i mulțumesc bunului Dum�
nezeu că mi�a dat înțelepciunea
să stau mereu la distanță de toate
și să le privesc așa, cu dezgustul
cuvenit. De altfel, sper să mai vi �
zitez Valahia doar în amintiri.

În zile ca astea, cu asemenea
dregători moț peste țară, ar trebui
să le crape obrazul de rușine oa�
menilor pe meleagurile carpato�
danubiano�pontice, dacă ar exista
așa ceva. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (51)

O mărturisire destul de infamantă:
m�am uitat la primul episod din
Squid Game și mi�am amintit așa de
tare de o proză scurtă a lui Tolstoi, că
m�am apucat imediat s�o caut, am
recitit�o și nu m�am mai putut deloc
întoarce la serialul sud�coreean. A
trecut o lună de la acest eșec răsună�
tor, care încă mă preocupă, așa că 
m�am gândit să scriu despre el. Le �
gătura dintre Cât pământ îi trebuie
omului (1886) și Squid Game nu e
deloc frapantă – eu nu o pot argu�
menta aici – dar memoria are întot�
deauna ceva dreptate, chiar dacă noi
nu știm de ce.

Tolstoi spune povestea unui
bărbat care își dorește o situație nițel
mai bună și din cauza asta moare.
OK, exagerez un pic. Dar vreau să zic
că nu e în nici un caz vorba despre o
poveste despre un om distrus de lă�
comia patologică, de lipsa de măsură
care orbește; tocmai de�asta și e ex�
traordinară (sau tragică) proza. E
vorba de un tip al cărui comporta�
ment are toate aparențele de rațio�
nalitate și care totuși ajunge într�o
fundătură de destin. Pahom, eroul
nostru, nu vrea decât să aibă din ce
trăi, iar apoi, când are, vrea o viața
ceva mai bună pentru el și familia lui.
Un asemenea moment pe traiectoria

lui existențială este când se sfătu iește
cu nevasta dacă să cumpere și ei vreo
zece deseatine de pământ, ca să
scape dintr�o situație dificilă. Apoi:
„avea o sută de ruble puse deoparte.
Dacă�și vindea mânzul și jumătate
din albine și dacă�și dădea băiatul să
muncească... ar fi putut strânge ju�
mătate din bani. Pahom strânse
banii, își alese vreo cincișpe desea�
tine de pământ, c�un mic crâng...
merse la oraș să facă actele, dădu ju�
mătatea de sumă promisă și pe restul
se angajă că o plătește în doi ani“.
Vreun act necugetat, o foa me de
avuție? Deloc. O mișcare pragmatică.
Și�a vândut Pahom toa te albinele?
Nu, doar jumate. S�a angajat să plă�
tească în câteva luni? Nu, în doi ani,
rezonabil. (E drept că cele zece de �
seatine au devenit cincisprezece –

un germene de dezechilibru, dar e
vorba, în text doar de un calcul de
rentabilitate. Dacă tot investești, să
știi o treabă.) După o vreme însă, cre�
ierul lui îi prezintă situația ca fiind,
totuși, în continuare dificilă. Spațiul lui
psihologic e recalibrat conform noii
situații și identifică noi ame nințări. Re�
zultanta acestor forțe este, invariabil,
o oarecare nemul țumire, care fermen�
tează permanent. Și atunci Pahom tre�
buie să facă o nouă mișcare, să se
extindă, să mai ciupească un pic de la
soartă, pentru că a nu merge înainte
înseamnă a te prăbuși.

Așa ajunge rusul nostru să afle
că bașkirii, proprietari de pământuri
nesfârșite, vând teren „cu ziua“.
Adică dai o mie de ruble și primești
atâta moșie câtă poți să înconjori pe
jos într�o zi; dacă însă nu te întorci
de unde ai plecat până la apusul soa�
relui, pierzi banii. Nu e ideal să te
năpustești așa, dar nu e semn că
dorința de avuție îi ia mințile: căci
pleacă Pahom pe drum alergând ca
disperatul, nu, nici vorbă, merge
„nici prea încet, nici prea repede“.
Pământul pe care îl ia în stăpânire,
marcându�l din verstă în verstă cu
gropi făcute cu hârlețul, e grozav de
bun, „neted și negru, cu vâlcele cu
plante până la brâu“. Ce să vezi, cu

cât se îndepărta mai mult de locul
unde îl așteptau bașkirii, pământul
devenea tot mai bun, cărora parcă
era păcat să nu le dea ocol, inclu�
zându�le astfel în viitoarea lui moșie.
Cum cititorul bănuiește, după ce dă
tot ce poate da, nedormitul Pahom
se regăsește epuizat de căldură și cu
cincisprezece verste de făcut la în�
toarcere până la movila unde îl
așteptau nomazii. Și se pune pe aler�
gat: „dacă mă opresc acum, au să mă
socotească prost, și pe bună drep�
tate“. Pahom nu e prost. În timp ce
aleargă acești 15 km, își pune între�
barea care se impune: oare nu m�am
lăcomit? Dar ideea că se îneacă la
mal – chiar mai mult decât ideea de
a pierde acea mie de ruble – îl îm�
piedică să se oprească. Alergând,
Pahom ajunge atât de aproape încât
deslușește pe căpetenia bașkirilor
uitându�se la el și râzând, ținându�se
cu mâinile de burtă – semn, ne lasă
Tolstoi să înțelegem, că omul privise
de nenumărate ori la spectacolul
criminal oferit de o omenire în�
treagă de Pahomi aflați în sminteala
rațiunii lor. Iar atunci soarele apune
înainte ca el să fi ajuns la destinație.
„Pahom încremeni. S�a dus toată
truda mea, își zise.“ Tot rațiunea îl
salvează: desigur că sus pe movilă,

soarele încă nu pare să fi apus, ci
doar acolo jos, unde e el. „Își umflă
pieptul, urcă în fugă“ și reușește să
atingă cu mâna căciula din blană de
vulpe a căpeteniei, încă pe lumină.
Căpetenia îl firitisește pe Pahom cel
prăbușit, dar apoi se vede că „din
gură îi curgea sânge – era mort“.

O serie întreagă de salvări deci,
oferite sistematic de rațiune, care
sunt, de fapt, spre pierzanie. În nici
un caz pentru că rațiunea ar fi ceva
monstruos, căci nu e. Dar pentru că
ea trebuie totuși să funcționeze într�un
ecosistem de valori. Problema e deci
exercițiul de laborator, monovalent,
al rațiunii, al alegerii raționale pen�
tru maximizarea utilității. Căci mai
trebuie satisfăcute și alte nevoi decât
satisfacerea nevoilor.

Ah, de zis și că Tolstoi îl citea în
original pe Herodot și îl traducea.
Știa că, în cartea a patra a Istoriilor,
Herodot vorbește despre aurul sfânt
al sciților, căzut din cer. În anumite
circumstanțe, celui care păzește
acest aur, zice istoricul grec, „i se
dăruiește atâta pământ cât poate în�
conjura călare într�o singură zi“ (IV,
7). Din această mențiune, Tolstoi
face un joc întreg al datoriilor mor�
tale, la capătul marelui drum al sca �
dențelor noastre. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cum să-ți ratezi viața luând numai decizii corecte



Echipa de fotbal a României toc�
mai a ratat calificarea la campio�
natul mondial de fotbal din 2022.
Nu e cine știe ce știre și nici cine
știe ce noutate: confirmă doar
căderea în submediocritate a
unui sport la care, chiar dacă 
n�am fost niciodată printre pri�
mele națiuni ale lumii, ne�am
ținut multă vreme pe urmele lor.
Au fost și perioade când am jucat
de la egal la egal – în 1970 cu
Brazilia, de exemplu, viitoarea
campioană mondială, în 1983 cu
Italia, campioană mondială, în
mai multe rânduri cu Anglia, cu
Argentina, cu Germania. Uneori
am pierdut la mare luptă, alteori
am câștigat tot așa. 

Nu vreau totuși să înfrumusețez
prea mult trecutul, ca un Cara�
giale pe dos: ieri lumină, azi ob�
scuritate, ieri veselie, azi întris �
tare. Echipa de fotbal a României
a avut perioadele ei bune și perioa�
dele ei proaste – dar niciodată, 

absolut niciodată nu a arătat așa
de prost ca acum. Pentru cei care
nu sunt microbiști (și, din plicti�
seală sau din cine știe ce alt motiv,
se hotărăsc să citească textul de
față), o să amintesc că lotul actual
al României a jucat pentru califi�
carea la campionatul mondial de
2022 într�o grupă cu Germania,
Islanda, Armenia, Macedonia de
Nord și Lichtenstein. Evident,
Germania era favorita la primul
loc, căci, cum se spune, fotbalul e
un joc în care joacă două echipe
de câte unsprezece oameni și la
sfârșit câștigă nemții. Dar cum să
crezi că România ar putea pierde
locul al doilea – în fața Macedo�
niei de Nord?

Mărturisesc că nu sunt un mi �
crobist veritabil. Prefer oricând să
văd un meci la televizor în loc să
merg pe stadion, unde nu se dau
reluări la goluri, și aleg adesea un
rezumat în locul unui meci televi�
zat. Numai că nu mai pot răbda –
probabil fiindcă am prins vremuri

mai luminoase pentru fotbalul de
la noi. Eram în primul an de facul�
tate când s�a jucat Mondialul din
Italia, în 1990, iar România, cu
Hagi, Balint, Gică Popescu, Lăcătuș
ș.a.m.d., scotea un egal cu Argen�
tina lui Maradona și Cannigia și
înfrângea Uniunea Sovietică (care,
iată, mai exista!). De pierdut „ai
noștri“ au pierdut în optimile de fi�
nală, eroic, la penaltiuri. Eram în
ultimul an de facultate când s�a
jucat Mondialul din Statele Unite,
iar România, cu Hagi, Gică Po�
pescu, Ilie Dumitrescu și ceilalți,
ajungea până în sferturile de fi�
nală, după ce învingea Argentina
lui Maradona și Caniggia. De pier�
dut a pierdut tot la penaltiuri, în
meciul din sferturi cu Suedia. Ace�
lea au fost momente aurorale pen�
tru fotbalul românesc, iar fotbalul
e, cum se știe, sportul la care se pri�
cep toți românii.

Poate mintea mea a rămas fi�
xată pe ele. De�aia nu pot să pricep
cum astăzi ne depășește – încet,
dar sigur – Macedonia de Nord. Nu
pot să pricep cum echipe din veci�
nătatea noastră balcanică, din țări
mult mai mici, cum sunt Serbia și
Croația, s�au calificat la turneul

final de anul viitor de pe primul
loc (ca Germania din grupa noas�
tră). Sau, dacă tot veni vorba, cum
de noi ne lăudăm cu câte un jucă�
tor român rătăcit la vreo echipă
decentă din Occident, în vreme ce
echipele de club din Liga Campio�
nilor sunt înțesate cu jucători
sârbi și croați. De parcă țările alea
n�ar produce decât fotbaliști de
nivel mondial. A, și baschetbaliști
de nivel mondial. Și tenismeni de
nivel mondial. Și...

Bun, hai să zicem că mitul ta�
lentelor fotbalistice românești de
la orice colț de bloc e doar un mit.
Dar, fie și judecind statistic, un
sport unde în ultimii treizeci�pa�
truzeci de ani ai mileniului trecut
am avut măcar rezultate decente
nu putea să decadă așa de mult și
atât de repede. 

Mai ales că fotbalul e un do�
meniu în care încă se investesc
destui bani – și de la stat, și din
bugetele locale, și de la investitori
privați. Salariile din acest sport
sunt obraznic de mari în raport cu
rezultatele echipelor de club: câ�
teva mii de euro pe lună pentru
un jucător la o echipă de Liga I,
unde meciurile sunt adesea un fel

de „timpul trece, leafa merge“.
Și ce�i cu asta? s�ar putea în�

treba cineva. Păi, fotbalul nu e doar
sportul la care ne pricepem toți ro�
mânii, e și unul din sporturile de
echipă care ilustrează foarte bine
evoluția naționalei noastre de mi�
lioane de români după Revoluția
din 1989, Mondialele din 1990�
1994 și alegerile din 1996: blazare,
delăsare, sastiseală, proiecte nicio�
dată duse până la capăt, nostalgii
stupide și fără rost. Și, mai presus
de orice, refuzul de a accepta reali�
tatea, deși de aici începe în mod
firesc un nou urcuș. Dar nouă 
ne e mai comod aici, în groapa 
din vale. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Fotbalul și noi

Gata, avem guvern. Dar stați pe
aproape, că nu s�a terminat tără�
boiul politic. Ei bine, nici n�a în�
ceput gâlceava greilor. Vor avea
grijă cei de la PSD și de la PNL să
nu ne plictisim. Va fi o super�ma�
joritate în Parlament, dar pe cât
de puternică e oastea din spatele
generalului Ciucă, pe atât picioa�
rele de lut ale coaliției vor ceda
mai repede. Marea Adunare Na �
țională n�a murit, ci doar și�a
schimbat numele. Trăiască și în�
florească Alianța Marii Înfrup�
tări Naționale!

Politic, n�o să ne plictisim. Pre�
zent joi seară la o emisiune TV,
Rareș Bogdan a dat un prim sem�
nal războinic. De fapt, a vrut să�I
pună la punct pe Marcel Ciolacu,
după ce liderul PSD a lansat ceva
ironii la adresa președintelui Io�
hannis chiar în Parlament în ziua
cea mare a votului de învestire a
guvernului.

Aroganțele nu au ce căuta într�o
coaliție, proclamă Rareș. Nici în cea
abia încheiată n�au fost aro ganțe.
Însă prim�vicele liberal continuă

atacul la prietenul din coaliție Mar�
cel Ciolacu: „Nu a avut un discurs
pentru un guvern din care PSD face
parte. Cred că a încurcat discursu�
rile. Rog ca data viitoare colegii mei
din PNL să reacționeze. Îi dojenesc
pe colegii mei parlamentari că nu
au reacționat“, a declarat Rareș Bog�
dan.

Ei, ce ziceți, vă place? Așa�i că
a început în forță guvernarea?
Dar asta nu e totul. Același prim�
vice liberal îi amenință pe social�
democrați că la rotația din 2023
va coborî din fotoliul de europar�
lamentar și va intra direct în
arena guvernamentală. Să vadă
atunci premierul Ciolacu opoziție
la baionetă din partea liberalilor
de rit Cîțu.

„Pe 25 mai 2023 veți fi cu
mine în guvern, pe un portofoliu
pe care nu vi�l pot spune acum.
Îmi voi întrerupe mandatul de eu�
roparlamentar. Și nu voi fi doar
eu, vor fi încă doi colegi“, a tunat
Rareș Bogdan.

Atenție, drag popor, vine Ra �
reș să facă ordine. Că nu se găsește
altcineva să pună la punct PSD. 

Lăsând gluma la o parte, gu�
vernul monstru nășit de Iohannis
este dominat de PSD, care deține
zece ministere. PNL este într�ade�
văr partidul care dă premierul
(oare e al PNL sau al Cotroceniu�
lui?), dar are numai nouă miniș �
tri, în timp ce UDMR și�a păstrat
cele trei portofolii.

În 90 de zile, liberalii au cedat
supremația pe care o aveau în gu�
vernul cu USR, preferând un rol
secund într�un cabinet în care
PSD deține portofoliile impor�
tante. Până la urmă PNL a fost ne�
voit să renunțe la comoara Cîțu,
deși condiția de netrecut pusă de
liberali în fața USR era tocmai

continuarea cu Florin Cîțu la Pa�
latul Victoria.

Cert este că toate promisiu�
nile PNL de dinainte de alegerile
de anul trecut au fost aruncate la
coș. Iar, cât timp Cîțu s�a aflat la
Palatul Victoria, a dovedit că este
un lider fără tact și puțin dispus
la negocieri. A agitat apele chiar și
atunci când nu era cazul și a făcut
declarații politice halucinante.
Una dintre primele sale afirmații
trăsnite a fost promisiunea făcută
partidului că în 2024 PNL nu va
mai ceda nimic în fața USR și că va
avea candidații săi la primăriile
din București. Ce ar însemna de
fapt asta? Victorii ale PSD pe linie,
pentru că, separat, PNL și USR nu
vor mai avea nici o șansă să câș �
tige vreo primărie de sector.

În criza politică pe care toc�
mai o încheiem, Florin Cîțu n�a
acționat de capul lui, ci a fost în
permanență împins de Klaus Io�
hannis. Inclusiv nominalizarea
lui Dacian Cioloș ca premier a
avut ca scop torpilarea relațiilor
cu USR, atât PNL cât și Iohannis
știind din start că liderul USR nu

va strânge majoritatea necesară.
S�a vrut o lecție dată useriștilor
înaintea marii căsătorii din inte�
res cu PSD.

Toții pașii făcuți cu flexibili�
zarea mandatului PNL în negocie�
rile pentru formarea unei noi
majorități aveau ca scop scoate�
rea din joc a USR și împingerea
PNL spre mega�coaliția cu PSD.

Totuși, sunt două dileme du �
pă marea nuntă din aceste zile.
Cât va dura mariajul și dacă noul
guvern chiar se va apuca de trea �
bă. Sunt atâtea lucruri de făcut în
această țară și vor fi atât de mulți
bani de cheltuit încât nu va fi
vreme de taclale, de vaiete și de
dat vina pe alții. 

Încă nu avem autostrăzi care
să lege regiunile istorice, Româ�
nia duce lipsă de spitale, iar digi�
talizarea e încă la stadiul de lo� 
zincă. 

PNL și PSD nu vor avea viață
ușoară, pentru că oamenii nu
mai sunt dispuși să aștepte. Dacă
noul guvern nu va arăta rapid de
ce este în stare, scena politică se
va schimba radical în numai câ�
teva luni. Vor plăti ambele par�
tide, însă riscul ca PNL să calce
pe urmele PNȚCD va deveni imi �
nent. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Alianța Marii Înfruptări Naționale
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„Nu există ţară pentru
bătrâni“ și nici reguli pen-
tru a fi fericit. Nu există
șablon care, umplut cu di -
verse întâmplări, să aducă
tristeţe. Ori s-o vindece.
Dar există o artă cu
dovedite virtuţi
tămăduitoare: mu zica. 
Ea biruie orice supărare,
spul beră orice durere,
îndepăr tează oricâtă
povară a timpului porţi în
cârcă și anulează orice
eșec. Fredonezi melodii și
când te duci la o întâlnire
de dragoste, și când vii de
la înmormântarea vreunei
rude. 

Truda zilei se topește în acordurile
pieselor plăcute, auzite sau nu pri �
ma oară. Melancolia – care nu�i,
propriu�zis, o durere, dar sigur o
suferință – e potențată de muzică și
tot de ea înlăturată. Să muști din
felia indefinitului, unsă cu dulceața
sunetelor – iată modalitatea per �
fectă de a stârni gelozia sfinților, de
nu chiar pe a îngerilor!

M�am pomenit deunăzi, pe la
cinci dimineața, după o noapte de

somn chinuit, parcă scufundat într�o
mocirlă existențială, confruntat cu
exmatricularea din lume. Am dat
din mâini și din picioare așa cum
mă obișnuisem de�a lungul mult
prea nesăbuitei mele vieți, dar n�am
reușit să ies. Abia că m�am în  fundat
mai mult. Și când, cu tăl pile arse de
răceala apei fără capăt de sub fun �
dul mlaștinii, sim țeam că s�a ter�
minat cu mine, am găsit în lista de
noutăți un dublu album al trupei
americane Gov’t Mule – Heavy Load
Blues (2021, Gov’t Mule/ Fantasy
Records). 

Fără să�mi dau bine seama ce
fac și oarecum lipsit de speranță că
audiția îmi va produce vreun sen �
timent mai luminos, am apăsat play
și m�am lăsat pe spătarul scaunului
de la birou, scoțându�mi și oche �
larii, să nu mă incomodeze la... La ce

anume mă voi fi așteptat, habar n�
am, fiindcă nu așteptam nimic. Dar
am înlemnit de la întâia piesă –
Blues Before Sunrise. „A înlemni“
nu este verbul care descrie corect
senzația trăită în primele 10 se �
cunde ale bluesului, care începe cu
numărătoarea vocalistului Warren
Haynes: „One, two, three!“ și cu trei
atacuri pe chitară electrică, exe �
cutate de același tip rotofei, blond, cu
păr lălâu și ochi albaștri de con �
sumator de Bourbon (Street!). Ful� 
gerul care mi�a străbătut si nap sele
atingea valoarea de 110 milioane de
kilovolți (nu doar 110, cât avea re �
țeaua ce și�a descărcat cândva elec�
tricitatea statică prin mâna mea). Am
sărit ca un junkie când aude clin �
chetul fiolei sparte și țistuiala jin� 
duitului lichid prin acul seringii.

Acum, e adevărat că tăișul chi �
tării lui Warren Haynes nu�i ascuțit
precum al lui Elmore James, blues �
manul care a lansat versiunea ori� 
ginală a (ne)uitatului strigăt de
disperare. E drept, nici experiența de
viață a „catârului“ alb nu este ase �
mănătoare cu a negrului pușcaș
marin, participant la bătăliile din
Pacific, în al Doilea Război Mondial.
Nu am atâta competență axiologică
să mă pronunț decis în favoarea
uneia dintre versiuni. Apreciez mult

originalul, dar m�a lovit la țanc (și
lovitura mi�a plăcut!) versiunea nouă. 

Gov’t Mule (adică: Haynes, chi �
tară & voce; Matt Abts, tobe; Danny
Louis, claviaturi, chitară, voce; Jor �
gen Carlsson, bas; plus cola bora �
torii) readuce în lumină câteva
nestemate din patrimoniul muzicii
blues�rock. Și din reper toriul clasic,
al cântăreților negri, și de�ale com �
pozitorilor albi. Probabil că intenția
cvartetului sudist, re locat în New
York, n�a fost să demonstreze că în
universul muzicii nu contează

culoarea pielii, ches tiune de care se
face atâta vâlvă deșănțată în prezent.
Ca în orice artă, și�n blues contează
doar pu terea de a crea și transmite
ca tharsis. Iar Gov’t Mule asta în �
cearcă pe albumul înregistrat în
manieră „bătrânească“: toți muzi �
cienii în același studio, concentrați
pe mun ca lor ce nu seamănă deloc a
distracție. 13 piese de blues�rock im �
pecabile. Și încă 8 bonus, se lectate
din concerte.

Le�a reușit? Inima zvâcnește la
greu: da! SDC

Blues de inimă grea

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Dacă e la cască, de regulă de
la un punct încolo ori devine
sâcâitor, ori riscă să te
adoarmă. Dacă e pe o bandă
neagră plasată deasupra sce�
nei pe care curge textul, îți
amorțește gâtul. Nici una, nici
cealaltă nu constituie soluția
optimă, dar mă tem că, în
cazul unei reprezentanții live
care se joacă într�o altă limbă
decât materna celor din sală,
traducerea, deși absolut nece�
sară, e departe de�a atinge
idealul în privința modului 
în care e livrată publicului.

În speța de față ceea ce contează e
spectatorul și maniera cea mai
adecvată din punctul lui de ve�
dere de�a recepta conținutul se�
mantic al scenariului pe care îl
vede jucat la rampă. Subiectul 
m�a preocupat de ceva vreme ca
spectator împătimit, iar chestiu�
nea revine în atenție de fiecare
dată când, de regulă în festivaluri
internaționale cu creații scenice
în limbi pe care nu le pricep, vizio�
nez producții care mă interesează.
De tălmăcire e nevoie chiar și atunci
când punerea în scenă pornește de
la piese clasice, cu care ești familia�
rizat profesional, pentru că în tre�
cutul recent nici un regizor nu s�a
mai mulțumit cu versiunea drama�
tică originală. Creativitatea artiș �
tilor s�a exprimat variat și în ra� 
porturile cu textul, rescriindu�l,
comprimându�l, preluând și com�
binând secvențe din alte lucrări,
renunțând la anumite personaje,
imaginând altele etc. 

TRADUCEREA LA CASCĂ 

Traducerea la cască e, în ordine
cronologică, cel dintâi sistem uti�
lizat. Rutina e relativ simplă: prin
intermediul unui sistem tehnic, o
persoană desemnată în prealabil
și care, teoretic, se antrenează
puțin pentru ce urmează să facă,
transmite prin lectură, în tandem
cu acțiunile scenice, ceea ce spun
prin viu grai actorii. Publicul pri �
mește la intrare perechea de căști
prin care aude și înțelege ce vor�
besc artiștii transpuși prin joc în
pielea personajelor. 

Alegerea persoanei care face
lectura nu ar trebui să fie deloc
întâmplătoare. Contează enorm
timbrul, capacitatea de a urmări rit�
mul scenei și de a i se supune, de�a
struni inflexiunile inutile, de�a fi
atent la respirații, la foș netul pagini�
lor întoarse ori la obiecte din preaj �
mă de tipul cană cu ceai ori pahar cu
apă pentru hidratarea corzilor vo�
cale. Din păcate, de regulă cei care
fac la noi această operațiune sunt
dintre cei ale căror sarcini profesio�
nale mai suportă încă una. 

Practica oferă o sumedenie
de pățanii bizare, ușor comice. Re�
cent, la susținerea unei teze de
doctorat am aflat o situație ilară
în care cititorul textului din off
a ajuns la final cu mult înainte ca
actorii din scenă să o facă. Spre
completa bulversare a spectatori�
lor! Alteori, sistemele wireless nu
funcționează nici ele perfect, iar
hiatusurile declanșate tehnic
cauzează și un posibil disconfort
în receptare. Nimic nu e perfect!

SUPRATITRAREA

Cât privește cealaltă soluție, su�
pratitrarea, nici ea nu e perfectă.
Elimină un intermediar (vocea
care citește), dar introduce o nouă
treabă de făcut pentru privitor.
Care trebuie să�și alterneze privi�
rea pe fracțiuni de secunde de la
desfășurarea scenică la rândurile
din partea superioară sau laterală
a spațiului de joc, pentru a citi.
Dispare solicitarea acustică, dar
intervine una vizuală, cu prețul
ratării unor momente importante
din derularea scenică. Plus obo�
seala inerentă cauzată de rutina
mutării rapide, alternative a cen�
trului atenției. O oboseală care
poate duce la a renunța urmări�
rea textului, de pildă. 

Când ești teatrolog, iar treaba
prezenței tale în sală e și reflecta�
rea prin scris a creației, atunci e
esențial să vezi liniile regizorale și
jocul artiștilor în integralitatea
lor, nu sincopat de comutarea pri�
virii dintr�o parte a zonei de privit
în alta. Pentru limitarea daunelor,

caut să citesc textul fie înainte
(varianta optimă), fie după vizio�
nare pentru a suplini ceea ce ine�
vitabil mi�a scăpat în timpul
spec tacolului. 

Supratitrarea are nevoie de
cineva care s�o opereze și care, de
asemenea, trebuie să fie legat de
teatru și de producția în sine, pen�
tru a urma cursul scenic al sec �
vențelor. Mărimea literei, ampla� 
sarea adecvată a benzii ori a plas�
melor pe care curg cuvintele sunt în
egală măsură importante. Cei ce fac
slide�urile trebuie să aibă grijă la
cantitatea de text și cât timp stăruie
rândurile pentru a putea fi par�
curse. Varianta mai aproape de
optim e ce în care trebuie să�ți ridici
doar ochii, nu tot capul. Ca să nu�ți
omori cervicala complet. Un alt ele�
ment de luat în calcul e identificarea

personajului care vor beș te și că�
ruia îi sunt atașate vorbele. E o în�
treagă știință și aici, a cărei res� 
pectare asigură condiții de recep�
tare bune care să minimizeze vul �
ne rabilitățile asociate. 

La operă, gen de spectacol
live la care regula e ca o lucrare să
se joace în limba în care a scris�o
compozitorul (pentru a respecta
și această formă de muzicalitate
subiacentă ce o însoțește pe cea a
notelor din partitură), practica
frecventă e supratitrarea. Melo�
manii nici nu mai au nevoie de ea,
căci cunosc personajele și seria de
întâmplări dramatice. Pentru no�
vici, util e libretul, versiunea con�
densată a scenariului liric, care
poate fi citit în avans sau la an�
tract. O posibilă soluție comple�
mentară și pentru teatru. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

La cască sau cu supratitrare?

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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INTERVIU CU SCRIITOAREA SIMONA ANTONESCU

„În umbra ei
a fost cartea
izolării mele“

ALINA VÎLCAN

Cum v-ați construit cel mai nou
roman, În umbra ei (Polirom,
2021), care au fost etapele 

scrierii, de această dată? 

În umbra ei este o carte cu un
filon autobiografic puternic, pe
care nu m�am ferit să�l ascund.
Cred că nu greșesc dacă spun că
am știut dintotdeauna că voi scrie
această carte. Surprinzător pen�
tru mine a fost că ea a venit mult
mai devreme decât mă așteptam.
Pandemia i�a grăbit apariția, a
fost cartea izolării mele, începută
ca să�mi adorm temerile acelea
din primăvara anului 2020, când
simțeam nevoia puternică de a�i
proteja pe cei dragi și eram con �
știentă că nu am cum. Am făcut�o
scriind despre ei. Am lărgit cercul
protecției pe mai multe generații
din familie și am încercat să�i sal�
vez povestindu�i.

Acțiunea acestui nou roman
este plasată mai ales în Galați 
în împrejurimile sale. Sunteți
născută la Galați, cum vă
raportați la spațiul acela și ce 
v-a determinat să-l valorificați
literar?

Sunt născută în Galați și am cres�
cut, până la cinci ani, într�o casă
cu marchiză de sticlă pe care am
păstrat�o într�o tainiță a sufletu�
lui, ca pe un soi de rai personal.
Cu toate că am locuit numai câți �
va ani acolo, am nenumărate

amintiri dragi, locuri, oameni și
întâmplări. Bineînțeles că ele sunt
astăzi modificate de memoria mea,
emoțiile care s�au sedimentat
pes te ele le�au transformat, dar
acolo găsesc inspirația de cele
mai multe ori, atunci când scriu.
Galațiul copilăriei mele, orașul pe
care l�am păstrat în suflet îm�
preună cu casa cu marchiză de
sticlă, sunt locuri în care m�am
putut refugia de�a lungul vremii,
atunci când eram rănită. 

Am făcut greșeala să trec din
nou pe străduțele pe care ne
purta bunicul de mână, în plim�
bări lungi, și nu am regăsit nimic
din raiul despre care vorbeam. El
există numai în amintirea mea.
Nu pot să spun că descoperirea
m�a dezamăgit. Pur și simplu am
notat informația, fără ca ea să
afecteze relația mea interioară cu
locurile. Cred că mi�a fost chiar
mai ușor să scriu despre spațiile
acestea care astăzi mai există doar
în mine, cred că aceasta a fost o
motivație în plus.

Narațiunea din În umbra ei se
întinde pe un secol, aducând în
fața cititorului o fascinantă ga-
lerie de personaje feminine.
Cum au prins viață toate aceste
personaje, cu complicatele lor
istorii personale, permanent ra-
portate la marea istorie? Cum
sună povestea din spatele
poveștilor pe care femeile din

roman le aduc cu ele?

Sunt întâmplări care s�au petre�
cut în familie pe durata acestui
secol, povești pe care le cunoș team

din primii ani de copilărie, oa�
meni pe care bunica mea i�a păs�
trat vii vorbind despre ei atunci
când nu mai puteau fi prezenți. Îmi
amintesc că eram foarte mică
atunci când am făcut primul ar�
bore genealogic. O urmăream pe
bunica prin casă cu întrebări ne �
sfârșite, simțeam nelămurit că prin
ea pot avea acces la o informație fa�
buloasă, nepre țuită. Ca toate fetele
probabil, mă identificam puternic
cu ramura maternă a familiei, în
special cu femeile ei. Mă simt în�
treagă nu mai dacă știu totul despre
femeile familiei. 

Străbunica mea se numea Si�
mina Dănilă, ca personajul din
carte. A avut două fete și o armată
întreagă de băieți. Am crescut în
primii ani ai copilăriei printre ei
sau înconjurată de poveștile lor,
care se înlănțuiau până la mine,
adică bunica găsea mereu legă�
turi din cele mai misterioase între
un eveniment de acum cincizeci
de ani și unul de ieri. Cam toate
personajele romanului au în spa �
te o persoană reală. Îi simt apro �
piați chiar și pe cei pe care nu
i�am mai prins în viață, pentru că
am crescut într�o casă impreg�
nată de memoria lor.

Ce vă apropie și ce vă desparte
de naratoarea de aici – acea Si-
mona care scrie un roman în
acest roman, martor și investi-
gator al unei istorii de familie

deloc simple?

Personajul Simona din roman
este o latură a mea, o fațetă care
nu se vede niciodată întreagă, dar

se ghicește întotdeauna pe sub
pojghița prin care fac contact cu
lumea. Sunt conștientă că nu am
spus prea mult cu asta, pentru că
fraza este perfect adevărată și
pentru alte personaje ale mele:
Fotograful Curții Regale, Manuc
sau Ruxăndrița reprezintă cam
același lucru. Dar este cea mai bu �
nă explicație pe care o pot da.

La fel ca ea, uit de prezent
atunci când întâlnesc cea mai mică
urmă a trecutului: o fotografie ve �
che, un cântec la patefon, un colț de
poveste pe care nici măcar povesti�
torul nu și�o mai aminteș te prea
bine. La fel ca ea, mă văd plină de
slăbiciuni, incertitudini, vulne ra �
bilități și neîncredere. Spre deose�
bire de ea însă, prefer să iau o
decizie care se va dovedi greșită și
să suport apoi consecințele, decât
să amân la nesfârșit.  

Interesul dumneavoastră pen-
tru istorie și pentru împletirea
acesteia cu ficțiunea ocupă un
loc central și în cazul romanului
În umbra ei, iar evenimente im-
portante, precum războaiele
mondiale sau naționalizarea 

imobilelor în comunism, devin
repere imposibil de ignorat în
desfășurarea narațiunii. Dacă
primele dumneavoastră încer-
cări literare pot fi plasate în co-
pilărie, sub influența celor po-
vestite de bunica maternă, așa
cum mărturiseați într-un inter-
viu, când a început atracția
dumneavoastră pentru istorie?
Cum se face că această perspec-
tivă istorică este prezentă în
toate romanele dumneavoastră,
ținând cont de faptul că implică
un efort în plus, deloc neglijabil
(documentare, urmărirea ade-
vărului istoric, a concordanțelor

etc.)? 

Nu mi�am propus niciodată să
scriu roman istoric. Nu�mi amin�
tesc să fi existat vreun moment în
care să fi planificat așa ceva. Pla�
nul era să scriu romane. Aveam –
am și acum – capul plin de perso�
naje, întotdeauna. Atunci când
am hotărât că mă voi ocupa serios
de această dorință veche, am
făcut un folder numit Subiecte și
o vreme am tot adunat acolo în�
tâmplări și schițe de personaje, în
așteptarea marii inspirații. 

Început în primăvara anului 2020, cel mai nou roman semnat de
Simona Antonescu, În umbra ei, cu un puternic filon autobiografic,
este o carte pe care autoarea a știut dintotdeauna că o va scrie. 
Aflăm de ce din rândurile care urmează. 
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Un moment de cotitură l�a re�
prezentat un concurs literar la
care m�am înscris cu mari aștep �
tări și pe care l�am pierdut, ba
chiar mai mult de atât, nu m�am
remarcat absolut deloc, ceea ce
mi�a schimbat starea, m�a ambi �
ționat foarte tare, mi�a dat o țintă
și multă determinare să o ating.
Ținta era să scriu pornind de la
fotografii vechi. Acela a fost mo�
mentul în care am descoperit că
documentarea, scotocirea prin
cronici vechi, era un lucru care
mă făcea fericită. Nu este un efort
în plus, este o plăcere în plus, o
bucurie. 

Ați debutat în 2015, la 45 de ani,
cu romanul Fotograful Curții
Regale (Premiul pentru Debut al
Uniunii Scriitorilor), iar de
atunci ați publicat alte patru ro-
mane – Darul lui Serafim (2016),
Hanul lui Manuc (2017), Ultima
cruciadă (2019) și În umbra ei
(2021), toate la Editura Polirom.
Cum s-a schimbat viața dum-
neavoastră în acești ani, de la fe-
lul în care ați făcut loc scrisului
în cotidian, la satisfacțiile și
schimbările pe care le-au adus
cu ele cărțile publicate?
Resimțiți o astfel de graniță, tra-
sată între ce a fost până la 45 de
ani și ce a urmat după, odată cu

activitatea literară?

Există o graniță, într�adevăr, și ea
marchează împlinirea neaștepta �
tă a unui mare vis. Mi�am dedicat
aproape în exclusivitate timpul
liber scrisului. Încă nu consider
că este un sacrificiu, după șapte
ani. Atunci când balanța se va de�
zechilibra și voi simți nevoia să
iau o pauză, o voi face, dar de�
ocamdată weekendurile și conce�
diile petrecute scriind mai degra� 
bă mă încarcă cu energie.

O altă bucurie este faptul că
am cunoscut foarte mulți oameni
noi, niște bucurii de oameni care
mi�au făcut viața mai frumoasă. 

Iar romanele enumerate mai sus
nu sunt singurele dumneavoas-
tră cărți, în ultimii ani ați publicat

la Editura Nemi seria de volume
Istoria povestită copiilor. Ce v-a
determinat să demarați o astfel
de serie și cum vedeți, datorită ei,
publicul cititor de mâine (micii
cititori de azi) – sunt șanse să nu
mai fim în coada clasamentului
european la consumul de carte?

Seria Istoria povestită copiilor a
fost un proiect care a luat naștere
la propunerea Editurii Nemi, al
cărei redactor�șef era pe atunci
Laura Câlțea. A fost o provocare
frumoasă, iar cărțile pentru copii
mi�au dat ocazia să intru în con�
tact cu micii cititori, o lume pe
care nu o cunoșteam și pe care am
descoperit�o pas cu pas. Seria își
propune să aducă în fața copiilor
figura câte unui voievod în fiecare
volum, alături de vechi obiceiuri
și explicațiile lor, detalii din por�
tul românesc din diferite zone ale
țării și perioade istorice. Cititorii
petrec o zi alături de un copil de
pe vremea lui Vlad Țepeș, Mircea
cel Bătrân sau Decebal, aflând ce
mâncau, ce jocuri jucau și cum își
petreceau timpul.  

Am avut ocazia să petrec câte
o oră cu clase întregi de copii de
opt, nouă sau zece ani care citeau
constant, făceau comparații între
cărțile citite și�mi puneau între�
bări surprinzătoare. Liniștitoare
aș spune, pe de altă parte, pentru
că nu copiii sunt aceia care nu ci�
tesc, ci adulții nu citesc în preaj ma
lor ca să le imprime senti mentul
că este o plăcere, o activitate zil�
nică firească, nu o corvoadă care
necesită impunerea.

În 2019, ați publicat la Editura 
Polirom, în colecția „Biografii
romanțate“, volumul Maria Tănase.

O fântână pe un drum secetos.
Cum v-ați întâlnit cu Maria Tăna-
se pentru această carte, care au
fost principalele provocări scri-

ind despre o femeie ca ea?

Personalitatea Mariei Tănase este
magnetică, au rămas nenumărate
mărturii ale celor care au cunos�
cut�o și cărora le�a marcat viețile.
Era imposibil să te lase indiferent.
Stârnea sentimente puternice în
cei cu care venea în contact. Poate
că nu întotdeauna erau senti�
mente de admirație, dar întot�
deauna erau puternice. 

Îmi amintesc că primisem de la
Adrian Botez, redactor�șef la Edi�
tura Polirom, o listă cu nume de
personalități din care puteam să�mi
aleg. Am citit lista numai până la
numele Mariei Tănase, așa de pu�
ternic a fost sentimentul că am găsit
ceea ce căutam. Tot ceea ce știam la
vremea aceea despre ea era că fu�
sese o femeie care se remarca ori �
unde ajungea, care se descurca în
orice fel de situație și care ajutase
nenumărați cunos cuți, colegi de
breaslă, muzicieni aflați la început
de drum sau prieteni, fără să aș �
tepte niciodată nimic în schimb. 

Pe parcursul documentării
pentru carte, am descoperit o via �
ță mult mai aventuroasă decât mă
așteptam, cu toate că și aștep tă �
rile mele erau mari. Îmi notasem
o serie de evenimente și întâm�
plări despre care îmi propusesem
să scriu. Volumul avea un număr
limitat de semne, provocarea cea
mai mare a fost să redau persona�
litatea Mariei Tănase într�o carte
cu un anumit număr de pagini.
Mi�a fost limpede că va trebui să
aleg numai câteva momente din
toată bogăția de întâmplări pe
care le�a traversat. 

Zilele în care scriam această
carte îmi sunt și astăzi foarte
dragi, ca niște amintiri frumoase
cu prieteni apropiați. Mi se întâm�
pla destul de des să mă simt su�
pravegheată cu severitate dintr�un
rai al cântăreților iubitori de țară
și de lucruri simple și adevărate,
și scriam cu toată grija, ca și cum
aș fi mers pe sârmă.

Pentru că cititorii dumneavoas-
tră sunt obișnuiți cu un ritm

susținut, la ce lucrați acum, ce știți

deja despre următoarea carte?

Știu sigur că următoarea carte îmi
va oferi zile frumoase, în care po�
vestea va curge de la sine, iar eu
va trebui numai să o urmăresc,
păstrând pasul cu ea, alături de
zile descurajante, în care nimic nu
va merge bine, povestea se va as�
cunde în spatele unor cețuri de
unde nimic nu se va vedea lim�
pede, chinuindu�mă. Știu că mă
voi simți vinovată atunci când
personajele nu se vor dezvălui, voi
simți că încerc să�mi impun pro�
pria voință în loc să le ascult pe
ele. Mai știu și că voi fi fericită
atunci când personajele se vor
așeza cuminți alături de mine, pe
vreun fotoliu, vorbindu�mi deslu �
șit despre ce li s�a întâmplat.

Ce vă dă curaj și ce vă descura-

jează în lumea literară de la noi?

Curaj îmi vor da întotdeauna cei
care citesc cărți. Am avut acest sen�
timent mai ales la întâlnirile cu co�
piii cititori, este foarte încurajator
să fii înconjurat de copii care citesc
frecvent, nu două cărți pe an, și
care te asaltează cu întrebări năs�
cute din propria lor curiozitate.
Sentimentul pe care îl am în astfel
de situații este că totul va fi bine și
că undeva, în locuri ascunse și fe�
rite de contaminarea cu scopurile
superficiale promovate astăzi, o
sămânță este sădită și va rodi. 

Curaj îmi dau și părinții care
sunt la rândul lor cititori, pentru
că cel mai eficient mijloc de a con�
vinge un copil să citească este ca
părintele lui să aibă întotdeauna
o carte pe noptieră. Lasă�l să�ți
imite comportamentul, în loc să�l
răsplătești pentru că a citit trei
pagini, ca și cum ar fi îndeplinit o
corvoadă și merită o recompensă.
Cred cu sinceritate că aceasta este
o bună metodă de a le da copiilor
noștri arme împotriva lumii inva�
date de ignoranță, false valori și
aflată în derivă pe care ei sunt pe
cale să o moștenească. 

Îmi dau curaj puținele festi�
valuri de literatură care se mai or�
ganizează încă, le văd ca pe niște
punți subțiri cu ajutorul cărora se
poate traversa peste o prăpastie și
visez la vremea în care ele vor fi 

autostrăzi solide. Mă descurajează
orice conflict din interiorul lumii li�
terare, cred că suntem amenințați
suficient din exterior, ca să mai pu �
nem și noi înșine presiune pe noi. 

Care este relația pe care o aveți
cu timpul – ca autoare, ca om?
În cărțile dumneavoastră, am
putea spune chiar că timpul ne
apare având consistența unui
personaj, puternic și invizibil,
întotdeauna misterios… Cum
îmblânziți timpul, în romane, 

în viața de zi cu zi?

Timpul este un concept care mă
fascinează. Îmi plac misterele de
orice fel, dar timpul le întrece de
departe pe toate celelalte. În viața
de zi cu zi sunt prietenă foarte bună
cu el, în sensul că îi simt cu precizie
scurgerea, pot aprecia cu destulă
exactitate cât este ceasul în orice
moment al zilei, nu în funcție de
poziția soarelui pe cer, ci în funcție
de ceea ce am făcut până în mo�
mentul interogării. Mi�e greu să ex�
plic și nu am fost conștientă foarte
mult timp de capacitatea aceasta de
a simți timpul. Știu de asemenea și
că o împărtășesc cu mulți oameni.

Atunci când scriu ușor, timpul
trece repede și lin, fără să lase în
mine urme. Atunci când scriu chi�
nuit, timpul trece foarte greu și de�
vine apăsător, amprentându�mă
cu o senzație de împotmolire ca și
cum prin vene mi�ar curge mâl.
Rămân cu un gust metalic, neplă�
cut, după astfel de perioade și nu
pot scăpa de sentimentul că m�am
ridicat dintr�o convalescență.

Pe de altă parte, mi�a fost în�
totdeauna ușor să glisez din tim�
pul prezent spre trecut. Simțurile
prin care fac contact cu prezentul
pot fi repede amăgite să se anco�
reze de semnele care ajung până la
noi din trecut, prin câteva cuvinte
păstrate prin vreo cronică veche.
Stau la birou, în fața laptopului,
dar în jurul meu miroase a praf de
pușcă sau a cremene încinsă. SDC

Urmăream pe bunica prin casă cu întrebări nesfârșite, sim -
ţeam nelămurit că prin ea pot avea acces la o informaţie fabu-
loasă, nepreţuită. Ca toate fetele probabil, mă identificam pu -
ternic cu ramura maternă a familiei, în special cu femeile ei. 
Mă simt întreagă numai dacă știu totul despre femeile familiei.

Nu mi-am propus niciodată să scriu
roman istoric. Nu-mi amintesc să fi exis-
tat vreun moment în care să fi planificat
așa ceva. Planul era să scriu romane.
Aveam – am și acum – capul plin de 
personaje, întotdeauna.
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Joi, 9 decembrie 2021, ora 19.00,
pe paginile de Facebook Polirom și
Librăria Humanitas de la Cișmigiu,
Mihai Zamfir va intra în dialog cu
Ovidiu Șimonca por nind de la volu-
mul Scurtă istorie. Panorama
alternativă a literaturii române,
apărut de curând la Polirom, ediţia
a II-a revăzută și adăugită,
cartonată.

Scurtă istorie este o istorie sin �
tetică și mai degrabă noncon for�
mistă a literaturii române. Scrisă
de un stilistician care s�a ocupat
multă vreme de istoria literară îna �
inte de a deveni el însuși ro mancier,
cartea de față reunește cele trei
calificări ale autorului ei. La capătul
unui lung șir de istorii ale lite �
raturii române (unele ex cepțio�
nale, altele oneste, cele mai multe
anoste, adică didactic�istori zante),
un stilistician se încumetă să

recitească venerabilele texte, pre �
ocupat fiind exclusiv de per for �
manța lor literară, care – în ochii
lui – rămâne primordial una
stilistică. Iar descoperirile se vor
dovedi a fi de multe ori sur prin �
zătoare. Mihai Zamfir rea lizează o
panoramă a   române redusă la
esențial , înfă țișată sub forma unui
text accesibil și lizibil el însuși în

regim de proză literară. Un com �
pendiu universal fixând literatura
noastră în an samblul literaturii
europene, pu  nând la dispoziția
celor inte resați speci ficul princi �
palilor scriitori români și apre �
ciind va loarea lor la o scară ideală.
Prin urmare, un manual de bază
care să formuleze perspec tive
con temporane asupra întregii

noastre literaturi, așa cum se
schițează ea la începutul secolului
XXI. Și, poate, mult după aceea.

„Chiar de la primele pagini,
cititorul capătă încredințarea că de
aici va învăța literatură. Nu doar
literatură română... Literatură pur
și simplu.“ (Cosmin Ciotloș)

Mihai ZAMFIR (n. 1940), pro�
fesor la Facultatea de Litere a
Universității din București, spe�
cialist în stilistică, istorie literară
și literatură comparată, profesor
la Universitatea din Lisabona
(1972�1975), fondatorul secției de
limba și literatura portugheză de
la Universitatea din București
(1975), ambasadorul României în
Portugalia (noiembrie 1997 – mai
2001) și ambasadorul României
în Brazilia (2007�2012). 

A publicat numeroase sinteze
de specialitate: Proza poetică ro�
mânească în secolul XIX (1971),
Introducere în opera lui Al. Mace�
donski (1972), Imaginea ascunsă.
Structura narativă a romanului
proustian (1976), Poemul româ�
nesc în proză (1981), Formele liri�
cii portugheze (1985), Cealaltă față
a prozei (1988), Din secolul ro�
mantic (1989), Discursul anilor
’90 (1997), Jurnal indirect I (2002),
Scurtă istorie. Panorama alterna�
tivă a literaturii române (vol. I,
2011, 2012; vol. II, 2017). A mai pu�
blicat romanele Poveste de iarnă
(1987), Acasă (1992), Educație târ�
zie (2 vol., 1998�1999), Fetița (2003),
Se înnoptează. Se lasă cea ță (2006),
În așteptare (2020) și o selecție a
articolelor sale apărute după
1990, Jurnal indirect (1990�2015)
(2015). SDC

Marți, 7 decembrie, ora 19.00, pe
paginile de Facebook Polirom, Li�
brăria Humanitas de la Cișmi giu
& Librăriile Humanitas

• facebook.com/polirom.
editura

• facebook.com/Libraria
HumanitasDeLaCismigiu

• facebook.com/librariile
humanitas 

Online & live despre romanul
Tatăl meu la izolare de Cristian
Teodorescu, Editura Polirom,
2021, colecția „Fiction Ltd.“

Vor vorbi, alături de autor:
Carmen Mușat și Ovidiu Șimonca

Un orășel din Dobrogea, un
inginer chimist, fost țărănist, care
încearcă să se pună la adăpost de

epurările comuniste, o fată fru�
moasă, casieră la Alimentara lo�
cală, fiica unui fost cârciumar, un
stigmat de neșters în toiul obse�
dantului deceniu. Noul roman
semnat de Cristian Teodorescu
este o poveste desprinsă din car�
tea�fenomen Medgidia, orașul de
apoi, care pune sub lupă viața
unei mici comunități din cea mai
neagră perioadă a comunismului
românesc, când scara valorilor se
inversase și oamenii își pierdeau
munca de o viață, când închisorile
terorii erau o amenințare con�
stantă pentru cei care nu aveau
originea și orientarea politică ac�
ceptate de regim. Și, în mijlocul
haosului și nedreptății, o poveste

de dragoste improbabilă, cu un
destin inevitabil, marcată atât de
sprijinul celor care au reușit să își
depășească frica și să își păstreze
bunătatea, cât și de trădări dure�
roase. Tatăl meu la izolare este un
roman cu o imensă încărcătură
emoțională și o perspectivă nouă
asupra coliziunii micilor istorii cu
istoria mare.

Cristian TEODORESCU s�a
născut la Medgidia, în 1954. A absol�
vit Facultatea de Filologie, secția ro�
mână�engleză, a Univer sității din
București. A început să scrie proză de
la 14 ani, pentru revista „Vânătorul și

pescarul sportiv“. A debutat edito�
rial în antologia Desant ’83 (Car�
tea Românească, 1983). În 1985 îi
apare volumul de povestiri Maes�
trul de lumini, la Editura Cartea
Românească (reeditat în 2005),
urmat în 1988 de romanul Tai�
nele inimei, la aceeași editură. În
1991 publică la Editura Alex Faust
repovestit băieților mei, Petre și
Matei, apoi Povestiri din lumea
nouă (RAO, 1996), Îngerul de la
benzinărie (povestiri, Paralela 45,
2002), Maestrul de lumini și alte
povestiri (Curtea Veche, 2005) și
romanele Medgidia, orașul de
apoi (Cartea Românească, 2009;

Polirom, 2012), Șoseaua Virtuții •
Cartea Câinelui (Cartea Româ�
nească, 2015; Polirom, 2019), Car�
tea pisicii (în colaborare cu
Mardale, roman, Polirom, 2017) și
București, marea speranță (Poli�
rom, 2019). A primit Premiul de
debut al Uniunii Scriitorilor
(1986), Premiul Academiei Ro�
mâne (1990), Premiul pentru
proză scurtă (1997) și Premiul
pentru roman ale Uniunii Scriito�
rilor (2010), precum și alte premii
ale unor ziare și reviste. Povesti�
rile sale au fost traduse în Olanda,
Franța, Statele Unite, Muntene�
gru, Polonia și Ungaria. SDC

Online & live: Scurtă istorie. Panorama
alternativă a literaturii române de Mihai Zamfir

Despre romanul
Tatăl meu la
izolare de Cristian
Teodorescu,
online & live 
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E paradoxal cum una
dintre cele mai intime
experiențe camerale din
istoria muzicii se regă -
sește tocmai în muzica
unui mare simfonist, a
unui compozitor care a
juxtapus gracilitatea
violenței și a cărui exal tare
hiperexagerată l-a tran s -
format în profetul trage-
diei traversate de Europa
în secolul trecut. Mahler,
un îndrăgostit de Dos -
toievski, a imprimat viața
în motivele, temele și
dezvoltările muzicii sale.

Viața în integralitatea ei. 

Mein Herz ist müde, inima mea e
obosită, ne spune compozitorul în
Das Lied von der Erde, lucrarea în
care negociază atât de poetic cu
veșnicia și mortalitatea. Mahler e de
fapt un îndrăgostit de poezie și unul
dintre puținii muzicieni cu un inte�
res sofisticat pentru literatură. Ale�
gerea textelor din muzica sa nu e
niciodată convențională, spiritul
său rebel se reflectă întotdeauna in�
tens în creație. Dar Mahler, compo�
zitorul genial, e un om care a obosit
repede, inima lui e mereu în conflict
și tensiune, de aici exagerări și sen�
timentalism și banalitate, chiar tri�
vialitate: inima trebuie să iubească
totul, trebuie să consume totul, într�un
parcurs care uneori devine excurs,
cu accente pe conținutul emoțional
și contradicțiile inerente care pot fi
violente, exuberante, tragice, ironice
sau chiar vulgare. 

Nu întâmplător Mahler a mu �
rit relativ tânăr, în 1911, la 51 de
ani. Mereu îndrăgostit, mereu în
conflict cu ansamblurile pe care
le�a dirijat în cariera prolifică de
șef de orchestră, a fost dintot�
deauna și un creator al extre� 
melor: pe de o parte monumenta�
litatea unei simfonii, pe de alta 
intimitatea copleșitoare a unui
lied pentru voce și pian. E în fapt
un joc al oglinzilor reflectat de�a
lungul întregii sale vieți în fiecare
etapă creativă în care melodiile se
intersectează cu lucrările simfo�
nice și invers. Vocea umană, cu ca�
racterul firesc al exprimării sale,
constituie elementul fundamental

care face posibilă conectarea celor
doi poli antagonici ai creației sale. 

Încă din tinerețe, cantata Das
klagende Lied (Cântecul plânge�
rii), 1880, demonstrează ambiția
de a mixa orchestră, cor și soliști
într�un aliaj portant spre lumea
poetică, mărturisind de asemenea
atracția juvenilă a compozitorului
pentru genul poeziei populare.
Încă din copilărie descoperise Des
Knaben Wunderhorn (Cornul fer�
mecat al băiatului), antologia pu�
blicată în 1808 de Brentano și von
Arnim. A fost toată viața vrăjit de
această colecție, iar prima sa ver�
siune la Des Knaben, cu zece cân�
tece pentru soprană sau bariton, a
fost publicată în 1905. Atunci când
a pus pe muzică poezia Cornului
fermecat, Mahler și�a reînviat co�
pilăria, proiectându�i aproape fie�
căreia din aceste melodii un du �
blu corsaj: fiecare lucrare pentru
voce și pian a primit și o versiune
orchestrală, conform unui exerci �
țiu de concentrare și voință expe�
rimentat deja în Lieder eines fahr�
 enden Gesellen (Cântecele calfei
rătăcitoare), 1890. 

Copilăria e tradusă și în ludi�
citatea muzicii, de un caracter vioi
și jucăuș în cel puțin trei dintre
piesele ciclului, între care Des An�
tonius von Padua Fischpredigt
(Predica Sfântului Anton e Pa�
dova către pești) e un microcos�
mos al universului compozițional
mahlerian: muzica sa va îmbrăca
haina unui scherzo instrumental
plin de umor în Simfonia a II�a În�
vierea, în paralel cu o amplă di �
vagație de fabulă grotescă, ca �
racteristică tipică imaginației lui
Mahler. Același lucru este valabil
și cu Ablösung im Sommer, o

lamentație extravagantă la moar�
tea unui cuc, a cărui dispariție e în�
locuită de o rafinată privighetoare. 

Dirijorul Gustav Mahler și�a
interpretat liedurile din Cornul
fermecat de multe ori în compania
unor soliste celebre și frumoase,
de care, bineînțeles, s�a îndrăgos�
tit – cea mai mediatizată istorie
amoroasă e cea cu Selma Kurz, so�
prana de la Hofoper cu care a con�
certat la pupitrul Filarmonicii din
Viena pe 14 ianuarie 1900, entu�
ziasmându�l pe criticul Eduard
Hanslick și provocând o reacție de
o gelozie vitriolantă viitoarei sale
soții Alma, care va caracteriza în
pagini târzii de jurnal această mu�
zică drept o „afectare a naivității și
simplității a unuia dintre cei mai
complicați bărbați care există“. 

Bărbatul complicat care îi va
deveni soț în 1902 se desparte
însă de lumea magică a tinereții și
a iubirilor visătoare odată cu lo�
viturile pe care viața i le predesti�
nase, inclusiv căsătoria cu acest
monstru cult și rafinat care a fost
Alma Margaretha Maria Schind �
ler devenită Mahler, apoi Gropius,
apoi Werfel. Cunoscută de inte�
lectualitatea vieneză a vremii
pentru afirmația „tot ce iubesc
într�un bărbat sunt realizările
sale, cu cât realizările îi sunt mai
mari, cu atât îl iubesc mai mult“,
femeia cu care se va căsători, în
ciuda opoziției familiei și a prie�
tenilor ei, care îl numeau „evreu
rahitic și degenerat“, va însemna
enorm pentru Gustav Mahler și
devenirea acestuia. 

Odată cu sfârșitul perioadei
Wunderhorn, Mahler nu se deta �
șează însă de romantismul ger�
man, revine la Rückert, „poezie de

primă mână“ cum îi mărtu risește
într�o scrisoare din 1905 lui An �
ton Webern. El selectează din
operele poetului romantic mate�
rialul necesar pentru a construi
ciclurile Rückert�Lieder, 1902 și
Kindertotenlieder (Cântecele co�
piilor morți), 1904, necesitate in�
terioară, dar și circumspecție față
de poezia contemporanilor. 

Dar Mahler devine un alt om,
își pierde prietenii, orchestrele nu
îl mai înțeleg, soția distantă nu îl
mai iubește, iar Maria, al doilea lor
copil, moare la vârsta de cinci ani
de difterie. În plus, peste Europa
adie umbrele catastrofei. În ciuda
lor, Mahler iluminează textele lie�
durilor sale din interior, printr�o
expresivitate muzicală incompre�
hensibilă, așa cum se întâmplă în
cele pe versuri de Rückert, unul
dintre cele mai frumoase cicluri
ale genului din toate timpurile. 

După Franz Schubert, Mahler
l�a avut ca model în lied pe Robert
Schumann, compozitor care a fo�
losit și el textele lui Rückert pen�
tru a scrie unele dintre cele mai
frumoase melodii ale sale. Ca și la
Mahler, piesa centrală din Rüc�
kert�Lieder e o nocturnă profund
schumanniană, cu formă genera�
toare, de la enumerarea inițială
până la mărturisire de credință a
finalului: Um Mitternacht hab’ ich
die Macht in deine Hand gegeben
(În miezul nopții îmi pun puterea
în mâinile sale). Această întune�
care deschide calea pentru inte�
riorizarea din ultimul lied: Ich bin
der Welt abhanden gekommen,

una dintre cele mai intime ex �
periențe camerale din istoria mu�
zicii, prin care compozitorul se
desparte de lumea reală, mate�
rială, prin iubire, căutându�și re�
fugiul în lumea ideală a muzicii.

Ich leb’ allein in meinem Him�
mel, In meinem Lieben, in meinem
Lied: Trăiesc singur în raiul meu, în
dragostea mea, în cântecul meu. Sunt
versurile cu care se încheie acest so�
lilocviu visător al artistului solitar. 

Recomand spre audiție acest
CD minunat cu soprana Christiane
Karg și pianistul Malcolm Marti�
neau, o înregistrare din octombrie
2020 care conține și două frag�
mente istorice cu însuși Mahler, în�
registrări pe rulouri Welte�Mignon
din 1905 (!), acompaniament arc
peste timp la Christiane Karg în Ich
ging mit Lust și apoi cântând, ireal,
Das himmlische Leben in Simfonia
a IV�a. Eu l�am reascultat chiar în
aceste zile și m�am gândit că i�ar fi
plăcut lui Victor Eskenasy, meloma�
nul meu favorit, care atunci când
vorbeam sau scria despre Mahler
cita întotdeauna din Hermann
Scherchen: „orice ființă umană, chiar
și cea mai deznădăjduită, cea mai
dis prețuită, este demnă de și obiect
al artei“. SDC

In memoriam Victor Eskenasy
(19 martie 1950 – 

19 noiembrie 2019) 

Pierdut pentru această lume 
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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Ion Vianu – File din arhiva indiferenței
„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă 
în avanpremieră un
fragment din romanul
Necredinciosul, cuprins
în volumul File din
arhiva indiferenței de
Ion Vianu, care va
apărea în curând în
Seria de autor „Ion
Vianu“, ediție cartonată,
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Se născuse într�un sat din W., cu�
noscut pentru crescătoriile de porci.
Tatăl lui se întorsese din Rusia,
unde fusese prizonier zece ani. Se
căsătorise cu o fată din sat ce�i era și
verișoară. Deschiseseră o băcănie.
Nu era o afacere formidabilă, mai
mult supraviețuiau. Joseph era al

doilea copil; avea o soră puțin mai
mare, Monika. Despre copilăria
lui povestea cu avânt și scârbă.
Îna inte de toate, își amintea pu�
toarea. Acid, aerul greu ce aducea
mirosul de porc avea un soi de
viață proprie, agresivă, culoarea
verde�cadaverică i s�ar fi potrivit,
dacă i�ar fi atribuit vreo culoare.
Era un miros permanent, și totuși
nu te obișnuiai cu el. Când bătea
vântul dinspre cocini, miasmele
deveneau terifiante. Dar nu era
voie să vorbești despre asta, ar fi
însemnat să scuipi pe ce mâncai.
Duhoarea era secretul public,
bine păzit, al frăției acelor oameni
din sat. Spre mirarea mea, ori de
cate ori îmi pomenea de coșmarul
olfactiv al copilăriei, nările�i fre�
mătau, ca de plăcere (totuși, vor�
bea despre miasmele acelea cu
scârbă). Muștele erau tovarășele
tactile, vizibile, sonore, ale mires�
mei. Verzi, grele, aterizau pe masă,
la bucătărie. Inserarea, vântul le
aduceau mai vârtos în casă. Poate,
povestea Joseph, foarte însuflețit
(amintirea asta nu putea să�l lase
nesimțitor), ar fi fost mai puține
muște dacă mama Katharina ar fi
ținut casa mai curată. Băcănia
însă îi lua tot timpul. 

Băcănia. Ocna. În mijlocul in�
fernului porcesc băcănia era un
loc de muncă silnică. Munceau
douăzeci de ore din douăzeci și
patru. Trebuia să�ți închipui, spu�
nea Joseph, ce înseamnă să te tre �
zești la cinci, ca să primești marfa:
pe zarzavagiu, pe cârnățar… să așezi
totul în ordine, pe rafturi. La șapte
veneau primii clienți. „Doamnă Jo�
seph, vă rog, un kilogram de za hăr,
șase ouă, trei cârnați, ziarul…“,
erau și câte cinci clienți în același

timp în prăvălia întunecoasă (vi�
trina era o simplă fereastră, spre
strada îngustă, cu case gri). Tre�
buiau să țină deschis toată ziua,
din pricina concurenței super�
marketului de la șosea. Închideau
târziu, către nouă. După o cină tă�
cută, felul principal fiind cartofii,
mereu cartofii, tatăl se închidea în
micul birou din spate, făcea con�
tabilitatea. Îl apuca miezul nopții. 

…Nu�și amintea să fi schim�
bat vreodată mai mult de cinci cu�
vinte la rând cu tata și cu mama.
Exista un monolog al mamei, la
masa de seară: suntem săraci, dacă
merge tot așa, trebuie să închidem,
vai de voi, copii, pentru că noi și
așa o să murim. Tatăl tăcea, moho�
rât, dar aprobator. Monika și Franz
urau această sporovăială jalnică și
ipocrită. Pă rin ții aveau și bani sub
saltea, știau de ei copiii. 

Duminică, prăvălia era în�
chisă. Familia mergea la biserică,
ca mai toată lumea în satul acela
catolic. Ascultau slujba de la înce�
put până la sfârșit, copiii n�aveau
voie să privească pe pereți. Nici în
jur, la alți băieți, alte fete. 

Urma „marea trădare“ (așa
vor boteza și repeta între ei doi, ca
pe o parolă, ceea ce se întâmpla
acasă, duminica la prânz, săptă�
mână de săptămână): copiii erau
lăsați acasă frumușel, cu supă de
mazăre, o bucată de friptură de
porc și mere de anul trecut. Iar
părinții gătiți nevoie mare plecau
la restaurant. La Blumensee.
Aveau masă rezervată. Alături de
domni și de doamne de la oraș. Nu
stăteau mult. Pe la trei se auzea
mașina. Trebuia să fie liniște per�
fectă în casă: tata și mama își 
făceau siesta. Din camera părin ților

răzbeau grohăituri ritmice, pe
două voci. 

(Mult mai târziu, când Franz�
Walter primise legitimația de zia�
rist, iar Monika, lesbiană auto ri�
tară, grasă și mustăcioasă, deve�
nise secretară la Departamentul
pentru Apărarea Constituției, se
întâlneau, o dată la doi ani, la Köln,
unde lucra ea, numai și numai ca
să scuipe împreună pe copilăria
lor neagră.) […] 

Un mare noroc se ivi pentru
Franz și Monika: doamna băcan
muri într�o săptămână: cancer
fulgerător. Domnul Joseph�tatăl
se sinucise a doua zi, cu pistolul
de iepuri. Își juraseră unul altuia
să�și pună capăt zilelor dacă celă�
lalt moare. Preotul era jignit. Să se
întâmple așa ceva cu niște eno �
riași de�ai lui! Refuză să slujească
la înmormântarea tatălui. 

— N�ai să mă crezi, povesti
Franz�Walter, în seara când ne�am

întors de la incinerare (mama
avusese drept la groapă, cu o zi
îna inte), singuri (altă familie nu
aveam, tata avusese un singur fra �
te, care murise în Rusia), am făcut
un chef cu șampanie furată din
pivniță. Furată! Nici nu ne dădeam
seama că acum e a noastră. Am mai
deschis o sticlă. La urmă ne�am
pupat pe gură ca amanții. Mai de�
parte n�am mers, adăugă cu o
voce împăienjenită… 

M�am foit pe scaun. 
— Uite, vezi, asta�mi place la

tine, te emoționezi, poate chiar te
exciți, spuse pe un ton batjocoritor. 

Reușea să fie ironic, crud iro�
nic; era un semn că mai avea o
urmă de sănătate în el. […] 

Era ca în Șeherezada: poves�
tirile�i se isprăveau brusc la o oră
târzie a nopții. Picam de somn. Mi
se păru că dispare ca prin farmec
de câteva ori. Își rezerva poanta
pentru data viitoare. SDC

CARTEA

„Romanul lui Ion Vianu are un fir epic limpede. În același timp, nu puţine sunt pasajele cu o
încărcătură sapienţială succint și misterios formulată, care dau stilului lui Ion Vianu o tensiune
aforistică și poematică. Asemenea pasaje mi-au sugerat că autorul știe despre om și abisurile lui, pre-
cum și despre lumea sacrului o mulţime de taine și că deţine nu puţine certitudini. Unele module ale
romanului chiar asta sunt, meditaţii ori interogaţii pe teme biblice... Directă și frumoasă, emoţionantă
prin ceea ce spune și prin ceea ce sugerează, Paramneziile lui Ion Vianu este o carte «coaptă» ca un
fruct pe creangă. Ea distilează o experienţă de viaţă în care biograficul și livrescul sunt contopite și
ne pune în contact cu o personalitate de o mare distincţie sufletească și de o mare îngăduinţă faţă
de tot ce înseamnă fenomenul uman.“ (Marta Petreu)

„Romanul Necredinciosul al lui Ion Vianu este o carte ale cărei sensuri rezonează în straturile cele
mai ascunse ale conștiinţei. Un roman psihologic al timpurilor noastre, percutant, cu umbre grave. 
Un roman despre căutarea Sinelui în spatele măștilor, mai mult sau mai puţin transparente, pe care 
le poartă fiecare dintre noi, conștient sau nu.“ (Dana Pîrvan-Jenaru)
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Atelier de lectură & dezbatere 
Polirom Junior & Clubul LOGOS: 
Dan Lungu & Vlogger la 13 ani

Live din librărie: Mircea Mihăieș & Radu
Pavel Gheo despre Norocul scriitorului.
Memorii (1976-1991) de David Lodge

Sâmbătă, 4 decembrie 2021,
la ora 16.00, pe paginile de Face�
book Polirom, Librăria Humani�
tas de la Cișmigiu & Librăriile
Humanitas, atelier de lectură &
dezbatere Polirom Junior & Clu�
bul LOGOS: Dan Lungu & Vlogger
la 13 ani

facebook.com/polirom.
editura

facebook.com/Libraria
HumanitasDeLaCismigiu

facebook.com/librariilehu�
manitas

Participă: elevi ai Colegiului
Național „Mihai Eminescu“ din
Iași & ai Școlii Gimnaziale „Profe�
sor Mihai Dumitriu“ din Valea Lu�
pului, Iași, prof. Monica Iosub,
prof. Laura Vătămanu

Moderează: prof. Serinella Zara
Organizatori: Clubul LOGOS,

Editura Polirom, Librăria Huma�
nitas de la Cișmigiu, Librăriile
Humanitas

Parteneri: Colegiul Național

„Mihai Eminescu“ din Iași & Școa �
la Gimnazială „Profesor Mihai
Dumitriu“ din Valea Lupului, Iași

Dan Lungu, Vlogger la 13 ani
sau Buncărul cu bunătățuri trăs�
nite •Cu ilustrații de Radu Răilea �
nu • Ediție cartonată • Carte publi =
cată și în ediție digitală

• Vârsta recomandată 12+

La aproape 13 ani, Leep este
un vlogger deja faimos, cu foarte
mulți follower�i. Sunt vremuri de
pandemie, foarte asemănătoare
celor pe care le traversăm noi
acum, dar activitatea lui online
este efervescentă. Poveștile lui îi
țin pe prietenii virtuali cu ochii în
ecran. Acum Leep are o problemă,
una mare de tot: cum își va ani�
versa el ziua de naștere, cu atâtea
restricții? Pentru că un vlogger ca
el nu�și poate aniversa ziua de
naștere oricum, ci, așa cum spune
chiar el, trebuie să fie ceva „wow!“.
Cu atât mai mult cu cât toată

lumea așteaptă asta de la el. Leep
cere sugestii în stânga și�n dreap �
ta, iar în mintea lui se coace un
plan în drăzneț. Unul în care cole�
gii lui de școală & cartier, cu care
acum se întreține online, inven�
tând animale fabuloase, pe care
unchiul Vladimir încearcă să le
creeze în laborator, are un rol
esențial. Astfel, Pixie, Griffo, Pika�
ciuu, Skelly și enigmaticul Pleosk
sunt atrași într�o aventură. Una
pe care toți follower�ii lui Leep o
vor urmări cu inima cât un purice,
și noi odată cu ei. Dar totul e bine
când se termină aproximativ rău!

Dan Lungu (n. 1969) este unul
dintre cei mai apreciați scriitori
români, cărți ale sale fiind traduse
în numeroase limbi. La Editura
Polirom a mai publicat volumele
de proză scurtă Băieți de gașcă
(ed. I, 2005; a II�a, 2013) și Proză cu
amănuntul (ed. a II�a, 2008), pre�
cum și romanele Raiul găinilor

(ed. I, 2004; ed. a II�a, 2007; ed. a
III�a, 2010; ed. a IV�a, 2012); Sunt o
babă comunistă! (ed. I, 2007; ed. a
II�a, 2011; ed. a III�a, 2013; ecrani�
zat în 2013, în regia lui Stere
Gulea; ed. a IV�a, 2017); Cum să uiți
o femeie (ed. I, 2009; ed. a II�a,
2010; ed. a III�a, 2011); În iad toate
becurile sunt arse (ed. I, 2011; ed. a
II�a, 2014); Fetița care se juca de�a
Dumnezeu (ed. I, 2014; ed. a II�a,
2016; ed. a III�a, 2018) și Pâlpâiri
(2018). Tot la Editura Polirom a

coordonat volumele colective To �
varășe de drum. Experiența femi�
nină în comunism (2008, în co� 
laborare ); Str. Revoluției nr. 89
(2009, în colaborare); Cărți, filme,
muzici și alte distracții din comu�
nism (2014, în colaborare) și Car�
tea copilăriilor (2016, în colabo�
rare). În 2011, statul francez i�a
acordat titlul de Chevalier de l’Or�
dre des Arts et des Lettres pentru
contribuții la îmbogățirea patri�
moniului cultural francez. SDC

Joi, 9 decembrie, ora 18.00, pe paginile de
Facebook Librăria La Două Bufnițe & Editura
Polirom: facebook.com/ladouabufnite • face �
book.com/polirom.editura

Mircea Mihăieș & Radu Pavel Gheo despre
volumul Norocul scriitorului. Memorii (1976�
1991) de David Lodge

Colecția „Biblioteca Polirom“. Seria de autor
David Lodge”

NOROCUL SCRIITORULUI. 
MEMORII (1976-1991)

Traducere din limba engleză și note 
de Radu Pavel Gheo

„Lodge, unul dintre cei mai buni povestitori

de astăzi și un maestru al suspansului, îmbină o
manieră științifică, analitică, de a privi viața... cu
o imaginație poetică vie... În această carte se
găsește mai mult adevăr despre viața literară
decât într�o mie de teze de doctorat sau într�un
milion de interviuri cu scriitori prestigioși. Sau
în majoritatea memoriilor. Este o nestemată au�
tentică.“ („The Irish Times“)

„O relatare captivantă, cuceritoare și revela�
toare... Lodge nu își trădează nici o clipă rădăcinile
și nu cedează ispitelor semeției literare... iar rezul�
tatul obținut la final este un portret convingător
al artistului la bătrânețe.“ („Financial Times“)

„O carte încântător de onestă și de pătrun�
zătoare despre viața unui scriitor...“ (William
Boyd)
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Lansat în urmă cu cinci decenii la
postul TV american ABC, în cadrul
programului ABC’s Movie of the
Week, pe 13 noiembrie 1971, thril�
lerul Duel (Duel pe autostradă, în
versiunea românească) anunța
apariția unui nou mare talent la
Hollywood, un regizor numit Ste�
ven Spielberg. După difuzarea fil�
mului, statutul și cariera cineas�
tului aveau să cunoască o direcție
ascendentă atât de rapidă, încât
în numai câțiva ani avea să fie cla�
sat printre cei mai importanți
reprezentanți ai noii generații de
realizatori americani.

Trebuie precizat că Duel nu
este primul film al lui Spielberg.
La numai 24 de ani, în 1971, el era
deja un veteran al producțiilor TV.
Pasionat de cinema, a fost repede

remarcat de producătorii holly�
woodieni, care i�au oferit șansa
unei cariere. În 1971, Spielberg
deja o îndrumase pentru televi�
ziune pe legendara Joan Crawford
în filmul�antologie Night Gallery
(1969), regizase primul episod al
serialului Columbo, mai multe
episoade din seriale Marcus
Welby MD, The Psychiatrist, Owen
Marshall – Counselor at Law
(1971) și o primă producție SF, The
Name of the Game (1971).

Bazat pe o povestire de Robert
Matheson apărută în aprilie 1971
în paginile revistei „Playboy“, Duel
este un exemplu de virtuozitate
tensionată, realizat cu o economie
eficientă de mijloace. Este povestea
confruntării dintre un pașnic șofer
(jucat de Dennis Weaver) și un 

camion sinistru (al cărui șofer nu
apare niciodată în cadru) care îl
vânează de�a lungul unei autos�
trăzi californiene. Receptarea aces�
tui film TV de numai 77 de minute
a fost atât de entuziasmată, încât
Spielberg a primit din partea stu�
diourilor Universal bani pentru o
versiune suplimentară de 90 de
minute, care a fost lansată în cine�
matografe cu un mare succes.

Duel este, practic, piatra de te�
melie pe care s�a construit ului�
toarea carieră a lui Spielberg. Ur�
mătorul lui film de cinema, Su   
garland Express, nu a fost un suc�
ces comercial, dar cu toate aces�
tea, tânărul cineast a reușit să fie
ales să regizeze Fălci, al cărui suc�
ces uluitor avea să redefinească
Hollywoodul și să îl precipite în
era blockbusterelor. „Când m�am
oferit să regizez Fălci“, povestește
Spielberg, „le�am spus producă�
torilor David Brown și Dick Za�
nuck să vadă Duel, fiindcă Duel
este practic Fălci pe teren 

solid. Cred că asta m�a calificat cu
adevărat să realizez Fălci“.

„Adevărul este“, recunoștea
Spielberg mai târziu, într�o con �
versație cu regizorul Edgar Wright,
„că marea mea obsesie, chiar atunci
când lucram la Duel, era să fac un
film despre OZN�uri. Un film pe
care doream să îl realizez încă de
când eram copil. Filmele pe care 
le�am făcut atunci mi�au apărut în
cale pe parcurs. Sugarland a fost o
poveste bazată pe un articol citit în
ziar, Duel mi�a apărut în cale atunci
când secretara mi�a dat să citesc un
număr din Playboy. Fălci s�a întâm�
plat fiindcă am văzut manuscrisul
la o ședință cu producătorii de la
Sugarland Express. Iar filmul meu
cu OZN�uri, Întâlniri de gradul III,
a fost rezultatul succesului lui Fălci.
Nimeni nu m�ar fi lăsat să fac În�
tâlniri... până n�aș fi reușit un film
cu mare succes comercial, iar Fălci
mi�a oferit atât de multă credibili�
tate, încât aș fi putut realiza și o
adaptare a cărții de telefon“. 

Spielberg recunoaște că, atunci
când a adaptat în film povestirea
lui Matheson, el a bazat�o emo �
țional pe experiența personală,
confruntarea în copilărie cu bătă �
ușii mai mari care îl terorizau la
școală.

„Ce m�a motivat să devin regi�
zor al filmului Duel“, spune Spiel�
berg în cartea Steven Spielberg
and Duel: The Making of a Film
Career de Steven Awalt, „a fost
faptul că atât eu, cât și prietenii
mei am fost terorizați în școală și
știam cum e să fii terorizat. De
aceea am încercat mult să antro�
pomorfizez camionul, să îl trans�
form într�un soi de extensie a
acestei forțe malefice“. Iar în alt
interviu, în revista „Empire“, regi�
zorul spune că „ani mai târziu, re�
văzând Duel și Fălci, am realizat
că parte dintre primele mele filme
aveau legătură cu frica mea de a
merge la școală, fiindcă acolo erau
elevi mai mari care îmi făceau
viața amară“. SDC

Duel: 50 de ani de la „nașterea“
regizorului Steven Spielberg



Singer of Songs, un album BD de�
dicat vieții lui Freddie Mercury. În
ultimul deceniu, de când venitu�
rile din vânzarea de muzică pro�
priu�zisă au scăzut considerabil,
artiștii care își permit se bazează
pe o diversificare a merchan �
disingului pentru a scoate bani.
Dacă, până în anii ’80, doar puține
grupuri (de exemplu Alice Cooper
sau KISS) se translaseră și în ver�
siuni comics, astăzi sunt mulți cei
care își împrumută numele sau
imaginea unor romane grafice.

SCOTT ȘI BLADE RUNNER TV

Cunoscutul regizor Ridley Scott a
anunțat că pregătește în prezent,
ca producător, un serial TV bazat
pe celebrul lui film Blade Runner.
„Am scris deja episodul pilot și
«biblia» seriei. Va fi un serial de
zece ore“, anunță regizorul în vâr�
stă de 85 de ani. În același timp,
Scott este implicat și în adaptarea
altui film celebru de�al său în se�
rial TV, Alien. Ca regizor, el va în�
cepe lucrul la Kitbag, o biografie
a lui Napoleon Bonaparte, după
care, probabil, va realiza conti�
nuarea lui Gladiator. Ultimul film
al lui Scott, The Last Duel, a fost
un eșec la cinema, lucru pe care
regizorul îl pune mai ales pe
seama obiceiului actual al tineri�
lor de a se uita la filme doar pe te�
lefoanele mobile.

CRONICA NEAGRĂ

n Mick Rock (73 de ani): fotograf
emblematic al scenei rock, autor
de portrete celebre ale unor
artiști precum Lou Reed, Iggy Pop,
Sex Pistols sau Blondie. S�a lansat
la începutul anilor ’70, când a rea�
lizat primele portrete ale lui
David Bowie.
n Noah Gordon (95 de ani): scrii�
tor american cunoscut mai ales în
afara SUA, autor al romanelor
The Rabbi (1965) sau The Physi�
cian (1986). SDC
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BRIAN MAY CONTRA WOKE

Într�un interviu acordat publi �
cației „The Mirror“, chitaristul
formației Queen, Brian May, a cri�
ticat decizia Brit Awards de a
renunța la categoriile „interpret“
și „interpretă“ pentru a se plia pe
principiile ideologiei woke, o de�
cizie luată în urma criticilor adu �
se de Sam Smith, un muzician
care se declară „non�binar“. „Fred�
die, de exemplu, ar fi găsit că
această cultură corectă politic este
«dificilă»“, spune May. „Freddie era
din Zanzibar, nu era britanic, nici
prea alb, și nimănui nu i�a păsat.
Era muzician, era prietenul nos�
tru, nu ne�am pus niciodată pro�
blema dacă ar fi trebuit sau nu să
cântăm cu el, dacă are culoarea
potrivită sau obiceiurile sexuale
potrivite. E înfricoșător că azi tre�
buie să iei în considerare astfel de
lucruri“. May crede că o trupă pre�
cum Queen nu ar fi considerată
„suficient de diversă“ în zilele noas�
tre. „Am fi siliți să selectăm oameni
de culori sau sexe diferite și neapă�
rat un transsexual în trupă“, spune
muzicianul. „Dar viața nu trebuie
să fie așa. Putem să fim diferiți fără
nici o problemă“. May se declară
contra „atmosferei de frică“ care
sufocă, astăzi, discursul liber: „Oa�
menii se tem să spună ce gândesc
de frică să nu fie «anulați». În cele
din urmă va avea loc un soi de ex�
plozie“.

MILLENIUM + 3

Deși autorul Stieg Larsson a dece�
dat înainte de publicarea cărților

sale din seria Millenium, aceasta
trăiește foarte bine și după
dispariția sa. O a doua trilogie Mil�
lenium a fost scrisă de către David
Lagercrantz, între 2015 și 2019.
Acum, după retragerea lui Lager�
crantz, un alt autor, care vrea să
rămână anonim deocamdată, va
scrie alte trei volume care conti�
nuă aventurile lui personajelor
Mikael Blomkvist și Lisbeth Salan�
der. „Ne bucurăm că vom oferi o
nouă continuare la cel mai mare
succes literar din istoria Suediei“,
spune directorul editurii Polaris,
care deține în prezent drepturile
asupra operei lui Larsson.

PROGRESISM TALIBAN

În Afganistan, talibanii reveniți la
putere încep să remodeleze socie�
tatea în lumina Șaria. Proaspătul
„Minister al promovării virtuții“ a
ordonat posturilor de televiziune
să evite, de acum înainte, realiza�
rea și difuzarea serialelor TV în
care joacă femei și a filmelor con�
trare Șariei. Sunt de asemenea in�
terzise și emisiunile de diver�
tis ment, iar prezentatoarele tre�
buie să poarte văl în fața camere�
lor. În ultimii 20 de ani, în Af� 
ghanistan au apărut zeci de stații
TV și posturi de radio.

ROCK ÎN VERSIUNEA 
ROMAN GRAFIC

Într�o epocă în care o trupă rock
trebuie să își diversifice ofer ta
dincolo de muzică, for mația Judas
Priest a anunțat lansarea anul vii�
tor a unui roman grafic. Acesta
este inspirat de discul de mare
succes Screaming for Vengeance
și prezintă un scenariu SF care se
desfășoară într�o viitoare lume
postapocaliptică. Priest nu este
un caz singular, alte formații au
lansat deja benzi desenate și ro�
mane grafice bazate pe muzica
lor: Iron Maiden, Slayer, Anthrax,
The Doors, GWAR, Dio, King Dia�
mond (care va lansa curând adap�
tarea BD a albumului Abigal),
Babymetal sau Cradle of Filth. De
asemenea, este lansat și albumul
Freddie Mercury: Lover of Life,

PE SCURT
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S�au împlinit trei decenii de la
dispariția lui Freddie Mercury, iar
fostul lider al formației Queen
este și azi la fel de popular ca la
apogeul carierei. Legenda lui a
fost întreținută în tot acest timp
nu de savante operații de marke�
ting, ci pur și simplu de extraordi�
narul impact pe care Mercury și
Queen l�au avut asupra a mi�
lioane și milioane de fani, vreme
de aproape jumătate de secol.

Și mai este și extraordinara
personalitate a lui Freddie Mer�
cury. Inimitabil. De neuitat. Flam�
boiant. Incomparabil – sunt doar
câțiva dintre termenii prin care
este descris muzicianul de către
autorul Nicola Bardola în prefața
biografiei Mercury in Munich —
His Best Years. „A lăsat în urmă o
moștenire extraordinară“, spune
și unul dintre prietenii artistului,
producătorul Mike Moran. „Era
uluitor ce putea face cu vocea lui.
Asta, în sine, ar fi fost de ajuns. Dar
și prezența lui pe scenă era extra�
ordinară. De asemenea, nu trebuie
uitate compozițiile lui – câte me�
lodii de neuitat a compus singur
sau împreună cu formația? Sunt

cântece care și astăzi ridică în pi�
cioare stadioane întregi, în în�
treaga lume. Este una dintre acele
moșteniri care nu pot fi egalate.
Freddie era diferit de toți ceilalți,
din orice punct de vedere.“

„Ultimii ani i�au fost grei“, își
amintește chitaristul Brian May,
„dar asta ne�a unit ca pe o familie.
Am strâns rândurile în jurul lui
Freddie pentru a�i ușura cât se
poate viața și pentru a ține har�
piile (ziariștii – n.r.) departe. Cea
mai mare parte a timpului am pe�
trecut�o la Montreux, unde locuia
Freddie. Cântam în studio, căci
muzica era viața lui. În mod ciu�
dat, a fost unul dintre momentele
cele mai fericite din viețile noas�
tre. Freddie părea să lase totul de�
oparte și să se bucure pur și sim� 
plu să cânte“.

Dispariția lui a însemnat un
șoc enorm pentru public. Pe 20
aprilie 1992, Mercury avea parte
de o celebrare cum puține staruri
au parte, cu un concert enorm,
The Freddie Mercury Tribute
Concert, pe stadionul Wembley,
la care a fost prezentă crema mu�
zicii pop�rock: David Bowie, Elton
John, George Michael, Liza Mi�
nelli, Annie Lennox, Seal, Slash,
Lisa Stansfield, Bob Geldof, Me�
tallica – pentru a�i aminti numai

pe câțiva dintre participanți.
Dar Mercury a continuat să

trăiască și după moarte. Redusă
acum numai la doi dintre mem�
brii originali, Brian May și bate�
ristul Roger Taylor, formația
Queen a continuat să activeze.
Muzica lor este și astăzi extrem de
populară – numai piesa Don’t
Stop Me Now a depășit recent
cifra de un miliard de ascultări pe
Spotify. Savanții au încercat să
analizeze și să descifreze secretul
vocii lui Mercury. Iar legenda lui
a propulsat filmul biografic Bohe�
mian Rhapsody spre un succes de
casă fulminat, care a creat o modă
a producțiilor de gen.

Mai important este faptul că
Freddie Mercury a continuat să
scoată discuri și după moarte. În
1995, Queen lansau pe piață cel de
al 15�lea lor album, Made in Hea�
ven, ultimul disc cu vocea lui
Freddie Mercury. Hitul albumu�
lui, piesa Heaven for Everyone,
este un cântec compus de Roger
Taylor, pe care acesta îl lansase
mai devreme cu formația sa, The
Cross, dar care, din fericire, fusese
înregistrat și cu vocea lui Mer�
cury. Made in Heaven a fost un
triumf: cinci discuri de platină în
Anglia, un disc de aur în SUA și 
20 de milioane de exemplare 

vândute în întreaga lume.
Înainte să moară, Freddie Mer �

cury și�a lăsat cea mai mare parte a
imensei averi celei mai bune prie�
tene, fosta sa logodnică Mary Aus�
tin, care a avut sarcina să se ocupe
de înmormântarea artistului. Ce �
nușa lui Freddie a fost înmormân�
tată cu mare discreție într�un loc
ținut secret, chiar și față de

părinții lui. „A fost dorința lui“, ex�
plică Mary Austin. „Nu voia ca ci�
neva să încerce să�l dezgroa pe,
așa cum s�a întâmplat cu alte per�
soane celebre. A dorit ca totul să
rămână secret.“ 

Freddie Mercury a încetat din
viață pe 24 noiembrie 1991, la doar
o zi după ce anunțase fanilor că
are SIDA. Avea doar 45 de ani. SDC

Freddie Mercury: 
30 de ani mai târziu

Identificarea nevoilor de consum
ale pieței este un element extrem
de important atunci când dorești
să deschizi o afacere. Dacă o gă �
sești pe aia de nișă, nesatisfăcută
destul sau deloc, ai un mare avan�
taj, fiindcă nu te încalecă fir me
concurente. Dacă nu o găsești, dă�i
înainte cu geniala idee de a�ți des�
chide simigerie, alături de cele�
lalte 34 deja existente în cartier,

fiindcă înseamnă că merg. În con�
cluzie, bagă�te pe cărări ori vir�
gine, ori demult pavate, dar să fie
cărări.

Odată intrat pe piață, este im�
portant să studiezi reacția publi�
cului față de produsul sau ser �
viciul oferit de tine, ca să�l poți
adapta din mers și optimiza. Când
zic să�l optimizezi mă refer la a�l
alinia unei tendințe de consum a
masei majoritare, fiindcă nicio�
dată nu vei putea satisface gustu�
rile aflate la extreme. 

Remus a crezut că poate.
A crezut că e bine să ții cont

de absolut toate părerile celor

care i�au dat feedback (asta în
cazul fericit în care feedback a fost
validat drept cuvânt în noul
DOOM) legat de conținutul borca�
nelor în care și�a pus toate spe �
ranțele de business. Mereu i�a
plăcut să gătească la ceaun. Când
te invita la el, știai că vei primi ori
gulaș, ori fasole, ori varză, ori
variațiuni ale oii, foarte bine pre�
parate în vestitul său ceaun pe
care, din motive care țin de su �
perstiții, nu�l spăla niciodată la
exterior. Erau straturi de negru de
fum peste alte straturi de negru de
fum, de parcă ar fi vrut să lase an�
tropologilor secolului XXII un su�
biect de studiu doctoral. I�a în �
colțit gândul de a�și transforma
pasiunea în milioane de dolari, fă�
când și vânzând zacuscă la borcane

de 370 mililitri. Am gustat�o și eu,
și alți oaspeți gurmanzi și vă jur că
era gustoasă, foarte bine balan�
sate aromele de vinete, ardei,
ceapă și morcov. Ba chiar avea și o
tentă personală dată de frunzele
de dafin. Cum vi se pare? A între�
bat el pe pagina de social media. 

A trecut peste comentariile
care afirmau că e foarte bună. A
fost receptiv la cele care spuneau
că vinetele cad greu la stomac, că
ceapa dă aciditate și că fetița de
trei ani a unui domn nu mănâncă
ardei. Când le�am citit și am văzut
și răspunsurile lui, pline de asigu�
rări că va ține cont de fiecare ob �
servație și va adapta produsul, am
realizat că urma să facă zacuscă
doar din morcovi și, ca să nu pară
că nu mă implic in conversație,

i�am sugerat să înlocuiască mor�
covii cu mere.

Remus face acum gem de
mere la ceaun și e trist că nu prea
se cumpără. I�aș spune că proba�
bil lumea nu e obișnuită cu dafi�
nul în gem de mere, dar nu aș vrea
să�și piardă nota personală. SDC
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