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Vârstele internetului
și viitorul vorbei
Tl;dr sau rezumat: se petrec lucruri cu limba, inclusiv

indiferent de subiectivismul nostru, rămâne doar

cu cea română; că or fi de bine, că or fi de rău, asta

relativismul realității, n-ai csz. Mai grav, poezia este

doar viitorul poate arăta. Csz, realitate e realitate

acolo unde o găsești. O încercare crudă.

RADU CUCUTEANU

forme de a simți și de a ne exprima.
Dar de ani întregi nu mai este
vorba despre o formă de jargon,
fie el de specialitate, fie legat de
cei împătimiți sau crescuți cu sau
pe internet, ci despre realități
care intră tot mai puternic în fo
losirea uzuală a limbii. Evident,
cea mai puternică evoluție se re
simte la nivelul limbii engleze,
cea care funcționează ca lingua
franca când vorbim despre web.
Este locul în care se impune să
facem diferențierea între limba
oficială, limba neprotocolară și
limba care se ițește de prin cot
loanele internetului.

Internetul a schimbat ex
traordinar de mult omeni
rea – cel puțin partea
aceea din ea cu acces la cu
rent electric și la folosirea
rețelei care azi unește mi
liarde de oameni. Ca să
vezi, aici, chiar dacă dăm la
o parte dictaturile hard
core, precum China sau Co
reea de Nord aici, poate
intra și Rusia, aia de face
spectacolul incapacității
sale la granița cu Ucraina.

DESPRE INTERNETUL
DIALECTAL
Dar, revenind la internet, schim
bările, ca să vorbim cât de cât
obiectiv, sunt și în bine, și în rău.
Și, cum le resimțim cu toții, nici
nu are rost să intrăm în detalii în
ce le privește.
Dar, printre altele, este impo
sibil de negat că internetul a
schimbat profund felurile în care
comunicăm. E un lucru pe care l
am bănuit cu mult timp înainte
de a fi ajuns rațional la această
concluzie, banală astăzi. Adevărul
fie spus, internetul e ca mARN:
chiar dacă apărut pe piața ideilor
acum niște multe decenii, acumu
larea i sa revărsat, și încă cum!, în
ultima vreme. Însă, ca să fim so
bri, așa cum este ea, cu dificul
tățile și prea repede schimbările
paradigmatice, niciodată viața nu
nea fost mai ușoară decât în vre
murile webului.
O LIMBĂ NOUĂ SE FORMEAZĂ
SUB OCHII NOȘTRI
Pe de altă parte, este evident că
internetul nea creat o mulțime

de noi provocări, de probleme,
printre care cele legate de limbă.
Dar cum altfel pot apărea poveș
tile dacă nu prin noi provocări?
Credeți că Prâslea a găsit din
prima pomul cu merele de aur?
Nu, este foarte limpede, la fel cum

este limpede că nici limba nu este
atât de docilă și statică pe cât în
cearcă să o (ne)imagineze ultima
ediție din DOOM.
O limbă nouă se formează
sub ochii noștri, din clipă în clipă,
sub imperiul unei treceri din ce în

ce mai rapide, o trecere care se ma
nifestă și la nivel de limbaj. Dacă
inițial era vorba de un limbaj de
specialitate oarecum, acum influ
ența internetului nea dus în mo
mentul în care suntem tot mai mult
legați ceea ce era jargon, de noi

Bineînțeles, legat de cea din urmă,
este vorba și despre îmbogățirea
limbii, prin apariția a zeci și sute
de noi termeni, pe care în mare
măsură iam importat și noi tale
quale în limba română, de la bot
(prescurtare de la robot, cu sensul
de program care acționează auto
mat) la wiki (site dezvoltat de o
comunitate, la care pot contribui
toți membrii), de la crowdfunding
(finanțare din sume mici obținută
din partea fiecărui utilizator inte
resat de apariția unui produs ino
vativ pe piață) la hashtag, de la
trol la memă.
De aici au apărut diferite dia
lecte, ca să revin la folosire unor
noțiuni ce țin de lingvistică, o su
medenie de modulări specifice di
verselor domenii (atât în sens de
preocupare, cât și în sens de do
meniu de internet – al României
fiind .ro). Peste toate însă, în
funcție de moment, a tronat câte
un suveran unificator, destul de
repede înlăturat de un altul, prin
voința democratică a miliardelor
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de internauți. Astfel, acum niște
ani, întro altă variantă a interne
tului (care acum se află la punctul
dintre 2.0 și 3.0), așanumitul leet
(eleet = elită sau leetspeak sau, de
ce nu, direct 1337) era regele celor
care pretindeau că se pricep la
tainele internetului. Acesta pre
supune înlocuirea literelor, cum
se poate vedea mai sus, cu alte
glife, pe baza asemănării dintre
ele. Astfel, în contextul de mai sus,
1 are valoare de l, 3 = e, 7 = t.
Dar acele timpuri sau tot
dus. În schimb, sa remarcat rese
mantizarea și nuanțarea în limba
jul internauților – lucru necesar
în momentul în care, în aștep
tarea internetului 3.0, comunica
rea se face preponderent în scris.
Astfel că, încă de la începutu
rile internetuluiwww. sa apelat
la o gamă întreagă de prescurtări,
majoritatea acronimice, dintre
care multe pot fi auzite și în co
municarea orală. Printre cele mai
cunoscute, provenite tot din
limba engleză, se numără lol sau
(laughing out loud = râs răsună
tor) sau NSFW (not safe for work
= de evitat la job).
GENERAȚIILE
INTERNAUTICE
Și în România asistăm la un pro
ces similar celui global. Și aici
vorbim de generațiile preinter
net, de cele din „vechiul internet“
(în care browsingul era elementul
de bază, iar comunicarea se făcea
via email sau pe forumuri, iar
apoi pe programe de mesagerie,
precum defunctul Yahoo! Mes
senger, la care se adăugau rețelele
iRC), generațiile de internet, care
sau adaptat și dezvoltat, în care îi
regăsim pe cei care folosesc foarte
mult rețelele sociale, în special
Facebook și Twitter, și așanumita
generație „native“, care a crescut
cu internetul din pruncie.
Prin urmare, este firesc faptul
că au apărut o serie de variațiuni
locale ale acronimelor amintite
mai sus, în funcție de contexte di
ferite, dar indiferent de paradig
ma în care ele se desfășoară. Astfel,
dacă brevitatea este o marcă a
dezvoltărilor limbajului inter
nautic, de la imo (in my opinion =
după părerea mea) la csz (ce să
zic, pe care lam folosit în șapoul
acestui text) nu există nici măcar
un salt, ci doar un pas. Cum ar
spune Umberto Eco, signifiantul
este similar, în rest doar riscăm să
ne rătăcim printre cuvinte care
tind să își depășească propriul
statut și să încerce să devină ele
însele adevăruri în sine.

Limbajul folosit pe internet
funcționează însă și ca un agent
de conservare: adaptarea stilistică
liberă a scrierii duce la păstrarea
unor inflexiuni sau regionalisme
care altfel sar pierde. Iar asta se
vede și „se aude“ și în internetul
autohton: adesea vocalele moi din
Ardeal sunt notate, pentru a le
diferenția accentul, cu y, adesea
partea moldovenească a interne
tului folosește mult mai multe ă
uri – acestea sunt nuanțe care cel
mai adesea sar pierde în scrierea
standardizată conform normelor
Academiei.
Aici trebuie pusă o piedică în
înțelegerea prea generală: un su
biect aparte, care refuză să fie
împărtășit acum și care, în mod
evident, are nevoie de un spațiu
propriu, este cel al analfabeților
analitici, chit că funcționali, care
se manifestă pe internet. Un inter
net care a dat voce fiecăruia din
tre noi, un internet care a demo
cratizat prostia. Dar, cum spu
neam, asta e o cu totul altă dis
cuție. Nu este vorba acum despre
acea categorie, internetul, foarte
mare de altfel, care umple de co
mentarii întrun românește de ne
recunoscut și care poate fi văzută,
poate cel mai simplu, intrând pe
secțiunea de comentarii de pe pa
ginile de web ale presei, unde
găsești de la „tu eshti angerul meu“
la „ceusescu este salvator la tara ca
vin evrei sa ne cotropeasca glia“.
CREUZETUL LINGVISTIC
AL INTERNETULUI
Un lucru trebuie recunoscut: lim
bajul internetului, fie și la scara
mică a celui românesc, este unul
dintre cele mai înnoitoare feno
mene lingvistice la care neam
putea gândi, cum arată lingvistul
David Crystal. Și cred că acesta
este unul dintre motivele pentru
care ne simțim adeseori deze
chilibrați și de asta pentru multe
generații apare senzația de pa
nică, de vid. Este o destabilizare
sui generis care riscă să îi arunce
pe mulți în dezechilibru. Iar aici,
ca să fim onești, este vorba și de
vina massmedia: această senzație
resimțită de mulți a unui sfârșit
de lume „din cauza“ internetului
este și urmarea unei mitologizări
a unei limbi vorbite undeva apri
oric, de o normativitate care tinde
să ocupe tehnic o normalitate a
comunicării.
Cred că, mai ales în contextul
hipernormativității oferite de a
treia ediția a DOOM, abia apărută,
acest lucru are relevanță în interne
tul românesc, pentru că subliniază

diferența dintre limba vorbită,
trăită, și cea academică, care riscă
să fie aruncată în desuetudine
sau, mai grav, să se închidă în pro
priul turn criselefantin, construit
din colții de fildeș ai cuvintelor.
La ultimele generații care au de
venit conștiente – și vă asigur că
lucrurile vor căpăta o amploare
tot mai mare – se remarcă felul în
care efectiv (folosit cât se poate de
tehnic) o serie de reguli nu se mai
aplică. Sau, mai bine zis, gene
rațiile noi aleg să nu mai țină cont
de ele. Asta face ca poezia nouă să
fie mai aproape de internet (sau
poate că invers) decât proza seacă
a Academiei.
Vedem cum și pe partea lumi
noasă a internetului românesc se
dezvoltă un nou limbaj, o cultură
în cadrul generic al celei mai largi,
românești, cu multiple influențe
din zona anglosaxonă. Iar aici
nici măcar nu mai poate fi vorba
de barbarisme, în momentul în
care asistăm la nașterea unei
forme noi de manifestare și in
teracțiune, cu elemente noi, ne
maivăzute și nemaicunoscute.
Chiar dacă de ceva timp este ex
plorată ipoteza că, întrun fel sau
altul, internetul tinde să devine
monolingv, lucrurile nu par a sta
așa la firul ierbii. Și chiar dacă
schimbările au loc întrun ritm ac
celerat, vrednic de multclamata
viteză a secolului în care ne aflăm,
totuși ele se resimt la nivel de pas
generațional, existând generațiile
intermediare care asigură transla
rea unor vechi realități în cele noi
și, evident, invers.
INTERNETUL DUCE
LA RESEMANTIZAREA
LIMBAJULUI
Comunicarea mai rapidă a dus la
modificarea limbii. Vorbim de o co
municare mai alertă, mai scurtă în
formă și mult mai plină de simbo
luri – și la propriu, și la figurat. Dez
voltarea emoticoanelor, a emo
jiurilor, a gifurilor și a altor forme
simbolice de transmitere a mesaje
lor duce la purtarea acestora în arii
noi, în resemantizarea multor
forme de interacțiune umană. Dar
este acest lucru neapărat un rău?
Aș tinde să spun că nu – și asta din
poziția unui conservator, a unui om
care ține mult, extrem de mult la
limba pe care o vorbește (serios,
întrebațimi prietenii, fiecare va
avea ceva de comentat legat de nor
mativitatea mea).
Iar acum, ca să revin.
Aceste realități globale au
făcut ca o serie de lingviști (evi
dent, occidentali, la noi nu știu să

existe asemenea demersuri) să
deschidă un nou câmp de inves
tigații, numit „lingvistica interne
tului“. Cum spuneam, nu știu să fi
fost întreprinse asemenea demer
suri în România, dar ele ar putea
fi grăitoare pentru felul în care se
manifestă generațiile născute
după 2010, să spunem.
Altfel, este absurd să ne plân
gem de consumul redus de carte,
de cum „cei care vin din urmă“ nu
mai împărtășesc aceleași valori,
nu mai sunt comme il faut, dacă
nu ținem cont de evoluția lumii,
dacă nu ne dăm seama că ceea ce
numim social media, în orice
formă sar manifesta, constituie
un pas înainte în mersul lumii. În
chiderea în clișee precum „ceea ce
nu mă interesează nu există“ nu
înseamnă, până la urmă, nimic.
Până la urmă, aici, înseamnă
până la urnă. Până la urna funerară
adică, cu alte cuvinte până la alie
narea unei părți a culturii vechi,
care ar alege să rămână statică, blo
cată în propriile certitudini.
Vedem cum internetul ne
învață noi forme de comunicare,
cum apar forme de gândire critică
asupra lumii, exprimate foarte
bref, cu mici nuanțe de cinism,
dar cu umor, în comentarii care
adesea înglobează un întreg set
de probleme întro imagine. Con
sider că, de câteva decenii în
coace, aceasta este o nouă formă
de cunoaștere.
PÂNĂ LA URMĂ, SUNTEM
PARTE A UNUI ÎNTREG
Iar în această privință, a adaptării
la nou și a integrării formelor de
cunoaștere pe care deja le de
ținem, internetul românesc este
dominat de forme deja desuete, în
cavalcada internautică, de copii
palide ale unor schimbări care
deja au avut loc în mare parte din
restul lumii numite internet. Aici,
ca și aiurea, ne manifestăm cu un
decalaj oarecare.
Pe de altă parte, aici, ca și aiu
rea, partea românească a inter
neților dovedește că are un spe
cific al său. Nu e vorba numai de
o oarecare formă de cinism, întâl
nit de altfel pe întreg spectrul we
bului, nici de prostia colosală pe
care o dovedim – dimpotrivă,
acestea ne fac parte integrală a
lumii, cel puțin la nivel virtual.
Astfel dovedim că suntem parte a
unui întreg, acea parte cu specifi
cul său, cu idiosincraziile sale, cu
felul său de a fi. Nu este locul meu
și nici nu miam propus o analiză
a acestor particularități. Dar ele
există.
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La fel, mi se pare foarte
important felul în care va evolua
comunicarea, la nivel general, în
momentul în care vorbim despre
modificările, ajustările și inovă
rile aduse de comunicarea legată
de internet (indiferent de faptul
că vorbim de cel actual, numit 2.0,
sau de cel care va surveni în scurt
timp, 3.0) și, mai ales, de cum vom
reuși să ne raportăm noi la ea.
Pentru că, în acest moment, am
impresia că refuzăm prea mult
pentru prea puțin.
TOATĂ VIAȚA RISCĂ
SĂ DEVINĂ O MEMĂ
Tl; dr. Csz.
Se tot spune că nu se mai citește.
„Ca altădată.“ Se tot spune că nu
se mai gândește. „Ca altădată.“
Cumva, cele două aserțiuni
sunt legate între ele. Nu știu exact de
ce, dar pare a fi un loc comun. O fi
nostalgie? O fi o părere obiectivă?
Asta nu mai știu. Dar mă îndoiesc că
putem număra prea mulți dintre cei
ce spun asta care să fi stat de vorbă
cu un tânăr de 20 de ani. Pentru că,
dacă reușesc săși depășească limi
tele, ar putea să recunoască faptul
că, măcar uneori, sau înșelat.
„Se tot spune că“ – dar totul e
în registrul negativ. E un senti
ment presant al sfârșitului unei
lumi din partea unora dintre noi,
pe când eu văd aici mai degrabă
începutul uneia. Că o fi mai bună,
mai rea, asta doar noi putem ho
tărî – dar nu o putem face în nici
un caz de dinainte, condamnând
experiența în sine.
Eu nutresc un gând simplu:
asistăm la o schimbare paradig
matică, una care este luată prea în
ușor de unii, ca o simplă glumă –
caracteristică a primelor tinereți,
aș putea spune –, iar de alții prea
în serios, din prima lor tinerețe,
pe când lucrurile „stăteau altfel“.
E o schimbare pe care trebuie să
o înțelegem, pe care avem ocazia
să o ghidăm.
Ni se înfățișează o ocazie unică:
să putem vedea cum putem in
fluența o bucată de viitor. Să vedem
și să înțelegem ce se întâmplă acum,
aici, iar în loc de a condamna să
vedem cum putem face ca lucrurile
să fie din ce în ce mai bine.
Să scriem haha la fel cum
scriem lol.
Sunt calcule mici, legate de
felul în care ne manifestăm on
line, dar care în paradigma actua
lă ne arată complexitatea regu
lilor din spate, cele pe care nu le
vedem. Este, aș putea spune, o
formă de memologie, una la care
participăm cu toții. SDC
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Jurnal din anii molimei (57)
Marți, 8 februarie
Astăzi bunicul meu împlinește
frumoasa vârstă de 91 de ani. Și,
ca și cum nu era de ajuns că e cel
mai longeviv dintre noi, mai e și
cam bulgar.

ăștia chiar sunt ca fața lor și de
geaba. Uite, auriferul Simion. Ai
nevoie de cinci secunde săl vezi
cum e, față, profil, interior, exterior.
Șoșoacă – trei secunde (primele
două sunt de uluială). Alde Boris
Johnson – o secundă. Trump – mai
puțin de o secundă. Nu e ca și cum
ar fi Ted Bundy sau ceva.

Luni, 7 februarie
Auriferul către ministrul Ener
giei: Ești un hoț.
Ministrul către aurifer: Ești
un prost.
Of, dacă amândoi au dreptate?

Sigur, sigur, elitele globale,
șerpilienii cosmici, ăștia, dar ați
mai privit recent către gloata glo
bală? Love gloata. Nu mai e mult
și găinile vor avea IQul mai mare
decât „sapienșii“.

desert avem Arhiloh, Isaiah Berlin
sau puțin Llosa, iar seara ne desfă
tăm cu pagini alese din Tony Judt.
Noaptea, nici nu vă spun ce mai e
în program. Atât vă spun: câteo
dată, ne place să ne uităm și la
Gheară Nicu, pe instagram, ca să
vedem peisaje frumoase din Alpi și
nu numai. Ce frumos e la noi la Aca
demie. Și mai vine și primăvara, cea
mai mică dintre fiicele anului, când
vom savura cu precădere arta
doamnelor și domnișoarelor. Nu
mai cine nu nea trecut pragul vir
tual nu înțelege calmul, luxul și
voluptatea de la noi, de la Academie.

Ce bine că avem un ministru
al Apărării destoinic, care a satis
făcut stagiul militar, vă dați
seama ce se întâmpla dacă rămâ
nea stagiul militar nesatisfăcut.

La noi la Academie, pe Zoom,
diminețile încep cu puțină maieu
tică, un dialog socratic înainte de
micuțul dejun face minuni, Char
mides e recomandat în orice dietă.
La prânz ne răsfățăm cu proza Guy
de Maupassant, de Isaac Babel, la

Duminică, 6 februarie
Nu știu cine e, nici nu vreau să
aflu, dar mia trecut prin fața
ochilor un titlu despre o nouă
vlahă mondenă de succes: Ope
rata cu ciocate. Undeva în adân
cul sufletului sper să fie tot

Jurnalul merge mai departe, ca
vântul din Vama Veche, vorba aia.

Ce e interesant e că indivizii

Bunesa din Mizil sau, de ce nu, Joe
din Drumul Taberei.
Sâmbătă, 5 februarie
Te uiți așa & la alde Barna & Cio
loș & ți se face, nu știu de ce, dor
de Dumb & Dumber. Ăia măcar
erau simpatici.
România e pe jumătate în epo
ca de piatră, stă acolo și face vala
híen grup, și voi vreți ca Barna și
Cioloș să nu fie Fred și Barney?

Istoricii folosesc frecvent noțiu
nea asta. Din anii ’30 și până în
anii ’70, de pildă, „imperialismul
defensiv“ a fost diagnosticul pre
ferat pus expansiunii romane, dar
încă mult dinainte, de la Mom
msen, și mai târziu, până azi, chiar
dacă nu neapărat sub eticheta
asta, acest model explicativ revine
frecvent în studiile despre anti
chitate.
Statul roman sar fi extins,
așadar, mereu împotriva voinței
sale, codinduse, dar neavând de
ales. Aici a încercat să pacifice o
mică regiune de graniță, dincolo,
interese vitale iau fost amenin
țate și a trebuit să ia măsuri, în
altă parte a fost atacat, a trebuit,
evident, să accepte lupta și iată că
a învins, trezinduse cu noi achi
ziții teritoriale – și tot așa. Același
model a fost aplicat de istorici, cu
mai multe sau mai puține scăderi
venite din tendențiozitate sau
prezentism, și altor perioade –
Germaniei, Rusiei, Japoniei și așa

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
mai departe. Dar în acest scurt
text nu mă interesează cât de
justă e o asemenea interpretare
istorică, ci mecanismul ipotetic pe
care îl propune.
Cum aplicăm deci cu rezul
tate optime imperialismul defen
siv în viața și cariera de zi cu zi?
Nu vorbim aici de dorința pe care
o are, la o adică, oricine, de ceva
mai mulți bani sau ceva mai mult
timp liber. O asemenea dorință
nu are nevoie de justificări. (Cu
excepția cazului în care lucrezi în
cultură. Atunci ți se cere să justi
fici orice pretenție financiară.)
Așadar, un egoism bine temperat,
departe de a intra sub mantia im
perialismului, ar putea fi văzut
până la urmă ca o sursă de ini
țiativă și progres personal – o

sursă acceptabilă dacă este doar
una între mai multe. Un fel de pur
suit of happiness care nu încalcă
fericirea altora. Imperialismul e o
dorință hipertrofiată care recurge
la ideologie ca să devină un pro
gram de viață mereu în conflict cu
programul altora de viață. Resur
sele tale îmi trebuie mie și asta în
numele unor principii nobile (în
numele cărora funcționează aproa
pe orice tip de imperialism, dar
mai ales cel defensiv).
Prima caracteristică a acestui
mod de a acționa nu e deci egois
mul rezonabil al tuturor ființelor
vii, dorința de a fi cât mai aproape
de foc pentru că ție frig, ci un
egoism ideologizat, dorința de a fi
mai aproape de foc decât altul
pentru că acest lucru îți este nece
sar în misiunea ta.
A doua caracteristică a com
portamentului de tip imperialism
defensiv ține de faptul că acest
egoism nu e doar ideologizat. El
este, în plus, bazat pe credința că
între supraviețuire și succes nu
există stadii intermediare. Orice
altceva decât lux înseamnă sărăcie
lucie. Iarna asta vreau să nu mai
fie nimeni altcineva lângă foc,
pentru că nu pot să mă concentrez

CULEGĂTORUL DE HARFE

Joi, 3 februarie
Am avut ieri o zi din aia în care am
muncit doișpe ore. Practic am
muncit întro zi mai mult decât
Iohannis toată viața.

Miercuri, 2 februarie
Eu nu știu nici un vlah cu „succes“
la gloată în ultimii 20 de ani,
așadar în acest secol, în acest mi
leniu, nici un produs al minunatei
lumi noi care să nu fie, în mod
fundamental, un impostor. Poate
că există, dar eu nu cunosc nici
unul. Ca atare, micul meu ghid
pentru a supraviețui întreg la cap
în imaginarul universului româ
nesc: a se ignora temeinic vlahii
cu succes la gloată, căci tocmai
acesta este indiciul că nu e ceva
bine acolo. Căci adevăr vă zic vouă,
chiar nu e nimic de găsit unde
merge turma timpului prezent –
nici binele, nici adevărul, nici fru
mosul. SDC

dacă nu sunt singur. Restul vă
descurcați și în beznă, pentru că
viața cere sacrificii, și în plus vouă
vă e ușor să strângeți din dinți, în
vreme ce eu deabia mă descurc la
căldurică. Uneori, paradoxal, im
perialismul agresiv e chiar mai re
zonabil: orice pică în plus, orice
iau de la alții și pun la mine, e bi
nevenit. Imperialismul defensiv
poate fi mai principial și mai
căpos: vreau să fie pace în Est, că
altfel stau cu grijă.

În fine, mai e nevoie de o
diferență specifică față de impe
rialismul agresiv. Rezultatele ce
lor două comportamente sunt,
până la urmă, aceleași. În princi
piu, imperialismul defensiv este o
manevră preventivă, motivată de
considerente interne – să fie bine
acasă.
Cel agresiv e interesat de ce ar
putea fi bine dincolo de casă. Ceea
ce le deosebește, deși nici asta tot
timpul, e retorica. Imperialistul
defensiv își ia „măsuri de precau
ție“, „se apără“, cel agresiv – care,
cei drept, poate recurge și la reto
rica defensivă – duce, mai general,
un „război sfânt“, în orice caz
„drept“, etichete mai convenabile
în anumite contexte. (Dar nici un
stat nu a anunțat vreodată că
pornește un război nedrept, după
cum nici un mafiot nu merge la
culcare gândinduse: azi am fost
un om tare rău.)
În paradigma imperialismu
lui agresiv, iei tot tortul de pe
masă pentru că ți se cuvine, deoa
rece ție mai foame decât altora,
dar și pentru că după părerea ta
rezultatele tale sunt extraordinare
și pentru că familia ta a fost ne
dreptățită sub fanarioți. Defensi
vii iau tot tortul pentru ei ca să nu
apară iar zâzanie la împărțeală și
pentru că au o problemă medi
cală: li se face rău dacă îi văd pe
alții mâncând ceva bun. SDC

Vineri, 4 februarie
Ar fi fost frumos ca pe generalul
Ciucă săl cheme Cică. Cică face și
drege. Cică se ocupă. E Cică, e Cică
al nostru.

Povestea bietului agresor
Cred că în psihologie
ar fi util conceptul de „impe
rialism defensiv“. Mai ales
că, așa defensiv cum e, face
multe victime.

ANDREI CRĂCIUN

opinii

ANUL XVIII NR. 762
12 – 18 FEBRUARIE 2022

www.suplimentuldecultura.ro

5

Armată cu cai de lemn (II)
Săptămâna trecută, scriind des
pre epoca glorioasă a stagiului
militar obligatoriu, spuneam că
unul dintre puținele lucruri pe
care leam învățat atunci a fost
să dorm ghemuit în zăpadă, la
minus nu știu câte grade, înfofo
lit întro șubă mare și grea.
În somnul iepuresc din postul de
gardă, apăram (teoretic) unitatea
militară vreme de trei ore, cu
arma strânsă bine între genunchi
și piept. Cei destul de maturi ca să
fi apucat acele vremuri țin minte
cu siguranță triada aia afurisită –
trei ore pază, trei ore veghe, trei
ore somn și de la capăt – care îți
dădea bioritmul peste cap.
Cei drept, am învățat și lu
cruri militărești. De exemplu, aș fi
în stare și azi să demontez și să
montez la loc un pistolmitralieră
de 7,62 mm, varianta românească a
kalașnikovului. Lam montat și de
montat de sute de ori, exclusiv ca să
îl curăț. Cu multe cârpe și ulei. L
am cărat în spate la instrucția mo
notonă și tâmpitoare, lam trântit

pe jos, am alergat cu el în spinare
sau în mâini și, după ce sa umplut
de praf, noroi, zăpadă, lam demon
tat și curățat și iar lam demontat
și iar lam curățat. În caz de război,
aș fi un bun curățător de țevi. Poate
se mai caută și așa ceva.
Desigur, am învățat și să trag
cu arma. Nui însă cine știe ce rea
lizare: ca să înveți să folosești
kalașnikovul, nu îți trebuie șai
sprezece luni de instrucție. Sunt
suficiente zece minute. Mai util ar
fi să înveți cum să nimerești ceva
cu el, iar la partea asta pregătirea
noastră militară na fost tocmai la
înălțime. În tot stagiul militar am
fost doar de trei ori la așanumi
tele trageri în poligon – în restul
timpului căram armele descăr
cate pe câmpul de instrucție sau
pe asfaltul platoului de beton și
mărșăluiam sau ne trânteam pe
jos sub tirul unui inamic imagi
nar. De trei ori am avut ocazia să
văd și să simt cum se trage cu un
pistolmitralieră. La primele două
trageri fiecare soldat a avut cinci
(5) cartușe, nici unul în plus: ar fi

fost o risipă. Iar cel mai mult nu
dura tragerea propriuzisă, ci ri
tualul posttragere al căutării tu
burilor de cartușe goale. Și iată de
ce: atunci când tragi cu o armă de
foc, glonțul propriuzis țâșnește pe
țeavă, în vreme ce tubul e aruncat
afară, ca să facă loc următorului
cartuș – iar uneori e aruncat des
tul de tare, la un metru sau mai
bine. La sfârșitul tragerii urma
contabilizarea: toate cartușele tra
se trebuiau justificate cu tuburi
goale. Iar dacă lipsea fie și un sin
gur tub din o mie, toată soldățimea
căuta prin nisip și iarbă o oră,
două, trei ca să îl găsească.
Exista aici, dincolo de biro
crație, și o logică a conspirației:
un tub lipsă putea însemna un
cartuș care de fapt nu a fost tras,
ci ascuns de cineva ca să îl folo
sească cine știe cum, să ucidă un
ofițer, un dușman sau, Doamne
ferește, chiar pe comandantul su
prem al armatei, tovarășul Nico
lae Ceaușescu. Așa că din toată
pregătirea aia de război, când tră
geai în sfârșit cu arma (în niște

ținte de lemn), mie mia rămas în
minte căutarea obsedantă prin
iarbă și nisip, cu pas de melc și cu
privirea ațintită în jos, în speranța
că undeva o să lucească tubul ci
lindric și gol al cartușului lipsă.
La a treia tragere din cariera
mea militară lucrurile au stat însă
altfel. Tragerea sa desfășurat prin
noiembrie sau decembrie, adică la
sfârșit de an, și cineva de la admi
nistrație șia dat seama că unitatea
rămăsese cu prea multe cartușe din
norma alocată pe anul respectiv.
Prin urmare, după tragerea „regula
mentară“ de câte cinci focuri, ni sau
încărcat armele cu douăzecitreizeci
de cartușe și ni sa spus să tragem în
ținte până la ultimul cartuș, fiindcă
surplusul trebuie consumat până
nu se încheie anul contabil. Și am
tras. Nu ia păsat nimănui dacă ni
merim ceva sau nu. Toată lumea
aștepta să consumăm cartușele și să
putem pleca.
Ar mai fi fost totuși o proble
mă: numeroasele tuburi de cartușe,
care trebuiau strânse și predate
până la ultimul. Din fericire, între

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

timp soldații găsiseră o soluție: zid
în zid cu unitatea noastră militară
se afla un depozit de fier vechi
imens, unde se aduceau și se arun
cau de zeci de ani toate fiarele și fie
rotăniile posibile, de la șurubele și
bile de rulment până la macarale
de șantier stricate sau vagoane de
cale ferată dezafectate. Printre
toate astea, în unele locuri se gă
seau – nu știu cum și de ce – și tu
buri de cartușe. Prin urmare,
înainte de tragere ofițerii noștri ne
îndemnau să „încălcăm consem
nul“, să sărim gardul unității și să
aducem cât mai multe tuburi goale.
Apoi plecam la tragere cu tuburile
după noi și la final, dacă lipseau un
tub, două, zece, o sută, completam
suma cu recolta adusă după noi.
Iar asta – trebuie să fiți de
acord – a fost o lecție de viață. SDC

Supărăciosul, gălăgiosul şi nevoia de stabilitate
Două au fost evenimentele
politice majore ale ultimei
săptămâni: schimbarea de putere
de la vârful USR şi radicalizarea
pe care o arată tot mai clar în ul
timele luni cei de la AUR.
Dacian Cioloş a plecat de la şefia
USR, dar modul cum a făcuto ridică
mari semne de întrebare. Cioloş a
motivat că nu îşi poate trece proiec
tul politic prin Biroul Naţional şi că
este tot timpul obstrucţionat de
tabăra Barna. Însă în politică nimic
nu vine de la sine. Nici măcar pri
eteniile nu ţin o veşnicie, din motive
pe care le ştim deja: orgolii, bani,
putere şi funcţii. Dacian Cioloş ştia
încă de când a fost ales la şefia par
tidului că nu va avea viaţă uşoară.
Ar fi trebuit mai întâi să niveleze
asperităţile între USR şi PLUS, săşi
caute aliaţi, să construiască. Mo
mentul anunţului că va pleca de la
conducerea partidului, dacă proiec
tul nu va fi acceptat în Biroul Na
ţional, a picat prost inclusiv pentru
susţinătorii săi. Aşa ceva nu se face,

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
nici noi nu ştim ce urmăreşte, au
spus imediat oamenii din PLUS. Da
cian Cioloş are totuşi meritul că na
făcut pasul înapoi cu demisia şi că a
mers până la capăt. Omul chiar a re
nunţat la funcţie, după ce măreţul
său proiect intern a căzut la vot în
forul de conducere.
Noul lider USR, Cătălin Drulă,
are o responsabilitate imensă. Ba
chiar două. În primul rând va trebui
să refacă unitatea în partid (o fi exi
stat oare vreodată?), mai ales că
frustrarea în rândul celor de la
PLUS este maximă. Are avantajul că
tabăra USR este mai numeroasă în
biroul de conducere şi are astfel

asigurată majoritatea. Însă, dincolo
de problemele interne, USR trebuie
săşi recâştige electoratul. Nu e
deloc simplu, după ce ai fost câteva
luni la guvernare, iar mulţi au im
presia că nai rupt gura târgului.
USR va trebui să joace în atac, să
redevină tăios, dar mai ales să fie
credibil. E o perioadă dificilă şi
vedem pericole interne şi externe
care se manifestă la fiecare pas. Nu
cred că stridenţele ar reprezenta
cartea câştigătoare, însă USR nici nu
poate aştepta să crească de la sine,
după ce a ajuns la 1012 la sută în
sondaje. Cătălin Drulă are meritul că
na dezamăgit ca ministru la gu
vernare (episodul Ranga de la Metrou
e încă proaspăt), dar lumea uită re
pede. Totodată, Drulă va trebui să
potolească spiritele încinse din
multe filiale judeţene, unde unii şefi
au copiat metodele PNL şi PSD pen
tru a se menţine în funcţii. Pe de altă
parte, vedem în ultima perioadă o
radicalizare vizibilă la AUR. Strate
gia poate fi cu două tăişuri. Circoteca
nu aduce la nesfârşit puncte. La fel,

pandemia dă semne că se va potoli
din martie încolo, iar AUR pierde o
temă de atac importantă. Poate şi
asta să fi contribuit la poziţiile tot
mai radicale exprimate de George
Simion.
Până acum lui Simion ia ieşit
cam tot. A dus partidul în Parla
ment, ba chiar a fost surpriza ale
gerilor din 2020. E o performanţă să
obţii din nimic 9 la sută întrun
scrutin.
Acelaşi Simion a dus partidul
în sondaje la 20 la sută, nivel la care
este aproape imposibil să te menţii
dacă nu ieşi mereu cu ceva în
evidenţă. Asta şi vrea AUR în acest
moment. Aproape că nu există zi în
care partidul să nu iasă cu ceva în
faţă. Ba evenimentele din 24 ian
uarie de la Iaşi, ba o ieşire a lui Călin
Georgescu, ba un video maraton a
lui Simion din Parlament sau episo
dul nefericit când aproape la luat
la palme pe ministrul Energiei, Vir
gil Popescu. Vom vedea în sondajele
următoare dacă strategia lui Simion
e câştigătoare. Există mulţi oameni

care se regăsesc în spiritul războinic
arătat de George Simion, dar nu văd
cum o asemenea tactică ar da roade
pe termen lung.
AUR a intrat întro spirală pe
riculoasă, iar, dincolo de sondaje şi
de calcule politice, instituţiile stat
ului nu mai pot rămâne nepăsă
toare, pentru că următorul pas e
anarhia. Vedem deja chemări la re
volte în stradă, iar, întrun context şi
aşa sensibil, astfel de abordări se pot
dovedi extrem de toxice.
Dincolo de bătălia clasică pute
reopoziţie, liderii noştri politici ar
trebui să înţeleagă că nu poţi crea
nimic trainic pe limbaj violent şi pe
acţiuni care oricând pot să dege
nereze. Însă un rol important îl vor
avea PNL şi PSD, formaţiuni aflate
la putere. Dacă nu vor încerca să
stingă acum focarele care se mani
festă de ceva timp în societate, să nu
se mire unde se poate ajunge. Fac
turile, inflaţia, pandemia şi, în gen
eral, un climat social tot mai nesigur
sunt ingredientele perfecte pentru
aţâţarea spiritelor. SDC
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Naturalețea (în)cântării

O anchetă simplă în rândul con
sumatorilor de poprock a relevat
adevărul bănuit de toți, dar
acceptat de puțini: acele melodii
plac, pur și simplu! Muzicienii
care leau lansat cântau despre
problemele concrete – ale lor și
ale oamenilor în carne și oase, nu
ale fantasmelor (pre)fabricate de
un showbiz indecent de bogat și
suficient sieși ca un dictator in
cult. Rockerii își scriau singuri
cântecele și proveneau din pătura
săracă a poporului, fluturând
credința că prin muzică și artă pot

aduce puțină alinare sufletelor
chinuite asemănător în viața de zi
cu zi. Că mulți dintre ei sau vân
dut apoi „sistemului“, e de înțeles.
În fond, meritau „să trăiască bine“,
vorba unui slogan pârțâit și pe
plaiurile valahe.
VÂNZĂRI CE SURCLASEAZĂ
OPINTEALA STARLETELOR
ACTUALE
Azi, însă, industria divertismentu
lui nu mai are capacitatea – sau se
teme – săși deschidă poarta

noutăților viguroase, venite din
zona subterană, care sa dovedit
atât de creativă în cursul ultimului
secol al mileniului II. Blocajul și
regresul sar vedea șin resurecția
discului de vinil, un mediu de
stocare ce părea sortit dispariției,
dar șin revigorarea concertistică
a uitatelor nume de top, cu vânzări
ce surclasează opinteala starurilor
și starletelor actuale.
Când Roger Waters ori Bob
Dylan umplu stadioane și săli de
sport, de ce să nu meargă în tur
neu și Rolling Stones, măcar că

nau mai rămas decât vreo trei
dintre ei? Șiașa nu știu să facă
altceva, cum spunea Keith...
Situația asta pare să confirme
dominația „bătrânilor“, pe care
tinerii competitori nui detestă,
ba chiar îi invită să „performeze“
împreună (vezi combinația Tony
Bennett – Lady Gaga).
În fapt, asistăm la o variantă
a fenomenului care sa manifestat
în muzica simfonică pe la înce
putul veacului XX, când tehnici
zarea excesivă a compozițiilor și a
modului de concepere, aproape
complet matematizat (numit
când serial, când dodecafonic) a
dus la o ruptură între compozitori
(interpreți) și ascultători. Estetica
programat distantă a elitelor mu
zicale, ghiftuite deun snobism
șarmant pentru puținii săi degus
tători, a împins publicul larg în
brațele muzicii așazis ușoare, la
al cărei sân generos au înflorit pe
rând jazzul, bluesul și celelalte
genuri populare. Na fost ceva
eminamente rău, ci o renaștere –
cei drept, foarte gălăgioasă – a
artei sunetelor.
IMPUNEREA UNUI GEN
DE PROG-ROCK-FOLK
INCONFUNDABIL ȘI
O PREZENȚĂ SCENICĂ
DE NEIMITAT
Nu știu dacă viitorul imediat va
stârni alt reviriment, dar deloc ex
clus nu este! Ce mi se pare clar ține

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
de procesul de producere și difuzare
a muzicii, grație internetului. E mai
lejer pentru artistul original, care
lansează ceva puternic și captivant,
dar nui mai puțin frustrant, de
oarece glasul lui se pierde în va
carmul rețelistic internațional.
De aici – dar nu numai! –
recursul publicului la valoarea
sigură, aflată sub numele consa
crate. O colecție de hituri culese
cu atenție dintro discografie
stufoasă impune din partea auto
rilor un comeback fulminant.
Nu așa se întâmplă în cazul lui
Ian Anderson, alias Jethro Tull. Cei
peste 50 de ani de carieră, mi
lioanele de discuri vândute, impu
nerea unui gen de progrockfolk
inconfundabil și o prezență scenică
de neimitat lau propulsat pe An
derson în constelația aleșilor. Nu
șia pierdut capul (ci numai vocea,
întro perioadă), e același om atent
la ce se întâmplă și ia atitudine prin
cânt, fără să dea impresia că o face.
Recentul disc Jethro Tull – The
Zealot Gene (2022, Inside Out
Music), sună exemplar. Bucuria
ascultării e greu de egalat. O
dovadă că rockerii pot fi normali,
nu ciudățenii contrafăcute.
Știu căl știți deja, nu mai
insist! SDC
© Travis Latam

Pe 23 ianuarie 2022,
site-ul theatlantic.
com publica un
articol de Ted Gioia,
autor specializat în
problemele culturii
populare contemporane: „Is Old Music
Killing New Music?“.
Întrebarea vine din
realitatea măsurată:
70% din piața
muzicală a SUA este
ocupată de vechi
piese și albume a
căror vogă te-ai ﬁ
așteptat să treacă.
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ANUL XVIII NR. 762
12 – 18 FEBRUARIE 2022

www.suplimentuldecultura.ro

7

Cum dăunează televiziunea teatrului?
În romanul Terapia (tradus în 2003
pentru Polirom de Radu Paraschivescu), David Lodge are un
fragment care, dincolo de sarcasmul rafinat care-i caracterizează
scriitura, enunţă câteva adevăruri
indubitabile.

Aserțiuni relative la raporturile
complexe dintre televiziune și
teatru, întrun timp istoric în care
teleprezența și asaltul fluxurilor
de imagini fac ordinea zilei. Ollie,
un producător de televiziune, zice
așa: „Nu mă duc la teatru decât
legat și luat pe sus. Nu pot săl su
făr. E ca și cum tear propti cineva
întrun scaun în fata televizorului
șiai avea un singur canal. Plus că
nu poți să vorbești, nu poți să bei,
să te duci să te piși și nici măcar
săți întinzi picioarele, fiindcă
nai unde. Iar pentru tot chinul
ăsta îți mai și umflă 20 de lire“.
Perspectiva personajului e a
cuiva care crede sută la sută în
confortul, plăcerea simplă, garan
tată a micului ecran, atât de la în
demână în toate locurile, și deloc
în magia live a artei scenice. David
Lodge a cochetat cu teatrul și a im
aginat scenarii de televiziune,
adică știe din interior atuurile și
vulnerabilitățile celor două mo
dalități de petrecere a timpului
liber la dispoziția cetățeanului.
ASIGURAREA CONDIȚIILOR
OPTIME PENTRU CA ACTORII
SĂ-ȘI ETALEZE CREAȚIILE
De ce am adus în discuție scurtul
fragment de roman? Din perspec
tiva seriei de articole pe care am
începuto sub sigla acestei rubrici
privind comportamentul în sălile
de spectacole, este un subiect care
are nevoie de abordare (neam

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

confruntat cu toții în mod cert cu
situații deranjante în timpul ur
măririi unei reprezentații) și, mai
ales, de intervenție conjugată pen
tru corectarea acelora care per
turbă receptarea. Întrucât, în mod
esențial, despre asta este vorba în
privința codului nescris de bune
maniere întro incintă teatrală:
asigurarea condițiilor optime pen
tru ca actorii săși etaleze creațiile,
iar privitorii să le primească întro
stare de bine comună.
Punerea în paralel de către
personajul lui Lodge a lejerității
de a te uita la televizor și a „deran
jului“ de a merge la teatru se re
feră tocmai la înțelegerea ade
vărului că sala de spectacole e un
mediu pe carel împărțim cu alții,
deci vine la pachet cu respectul
obligatoriu față de ceilalți.
Imaginațivă cum sar fi sim
țit actorul Benedict Cumberbatch
la Barbican, când juca Hamlet,
dacă iar fi ajuns la nări mirosul
unui hamburger de la KFC? Sau
dacă spectatorii veniți în cuplu
sau grup ar fi comentat între ei o
scenă ori alta, eventual insistând
zgomotos pe acelea care leau
făcut deliciul și comentând in
trigați la cea cu craniul lui Yorick.
La așa ceva mă refer când repet
sintagma public civilizat/ educat,

desemnândui pe semenii care
aderă la un set de reguli care con
cură la senzația plăcută pe care o
generează vizionarea unei creații
scenice reușite.
Scriam întrun articol prece
dent că un consum excesiv de di
vertisment de televiziune și scă
derea frapantă a nivelului culturii
generale în țara noastră au făcut
mari deservicii industriei tea
trale. Showurile prezentate pe
micile ecrane au drept unică țintă
creșterea ratingului, scop care, în
viziunea realizatorilor, scuză
orice mijloace. Inclusiv umorul
ieftin, adesea grosier, personajele
la limita trivialului, densitatea ra
refiată a situațiilor comice și a
poantelor, previzibilitatea, o ofer
tă de tip murăn gură care nu
doar că nu provoacă deloc mintea
și sufletul telespectatorului, dar,
mai grav, îl instalează întro tihnă
nonstimulativă.
FANUL MICULUI ECRAN VINE
ANESTEZIAT CRITIC
În poziția așezat sau întins pe ca
napea, cu o gustare și ceva de băut
alături, cu telecomanda la dispo
ziție pentru zapping, privitul la
televizor omoară eventuala do
rință dea socializa cultural, dea
asista, mai auster decât în fața mi
cului ecran, dar infinit mai rodnic
la nivel personal, la o reprezen
tație teatrală.
Atunci când ajunge întro in
cintă dedicate artei vii, „legat și
luat pe sus“, cum zice Ollie al lui
Lodge, fanul micului ecran vine
anesteziat critic de îndelungatele
și preponderent comercialele for
mate care se scurg în mintea sa în
mod repetat, ore la rând zilnic.
O vorbă de duh din folclorul

audiovizualului susține că, în
epoca imaginii și a spectacolului
„dacă nu ești pe sticlă, nu exiști“.
Nimic mai real, „sticla“ garantează
expunere colosală, pe care teatrul
nu o poate echivala. Nici nuși
propune! Un efect al vizibilității
televizuale este că mulți actori de
teatru au virat ori au mers în pa
ralel cu sitcomurile/ showurile
micului ecran și cu scena.
Din păcate, cei cu mai puțină
experiență scenică au revenit la
rampă contaminați cu ticurile din
TV. Mihai Bendeac sa impus prin
În puii mei, șase sezoane de show
subcultural pe care la scris și in
terpretat, înregistrând rapid popu
laritate. Mult peste cea rezultată
ulterior din rolurile pe care lea
făcut la Teatrul de Comedie din
București, în trupa căruia este

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

actor cu un contract de muncă pe
perioada nedeterminată. Să fim
obiectivi până la capăt: numele
Bendeac pe afișul instituției din
Centrul Vechi al Capitalei nu spu
nea nimic unora dintre noi, dar a
adus în sală public nou. Nu pot es
tima cum sa simțit acest public la
teatru în comparație cu serile în
fața televizorului!
Perioada pandemică nea ți
nut pe toți mai mult timp la domi
cilii, iar televizorul șia demonstrat
o dată în plus condiția de prieten
al omului. Teatrele au fost închise
intermitent, apoi au jucat cu o ca
pacitate diminuată a numărului
de spectatori; nimeni nu sa mai
gândit la strategii de sporire a in
teresului altor categorii. Și nici la
modelarea publicului. Rămâne
pentru după pandemie. SDC
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INTERVIU CU ETNOMUZICOLOGUL COSTIN MOISIL DESPRE SPERANȚA RĂDULESCU, UN SAVANT EUROPEAN AL ETNOMUZICOLOGIEI

Pe 21 ianuarie 2022 a plecat dintre
noi Speranța Rădulescu. A fost
cea mai importantă cercetătoare
în muzicile de tradiție orală
(folclor muzical) și muzicile de
metisaj. A fost printre cei dintâi
specialiști care a studiat muzicile
țărănești și lăutărești ca pe un
fapt de cultură și sa luptat să le
arate compatrioților ce sunt cu
adevărat muzicile de tradiție
orală. A iubit lăutarii și cântăreții
pe care ia înregistrat și a fost
iubită și respectată de ei. Pentru
că pe 13 februarie ar fi împlinit 73
de ani, am stat de vorbă despre ea
cu un colaborator care ia fost
aproape vreme de 20 de ani, la
Muzeul Țăranului și Universitatea
de Muzică din București:
etnomuzicologul Costin Moisil.

CĂTĂLIN SAVA

„Un etnomuzicolog de azi trebuie să meargă și să facă inventarul tuturor muzicilor care se
cântă – bune sau proaste. Toate
sunt importante pentru că există“, spunea despre meseria ei.
Cine a fost Speranța Rădulescu
și ce a însemnat ea pentru muzicologia românească?

Speranța Rădulescu a fost etno
muzicolog, adică cineva pentru care
muzica este un fapt de cultură și
care o studiază ca atare: e interesat
nu doar de piesele muzicale în sine,
ci și de semnificațiile lor și de va
lorile pe care le poartă; de modul în
care aceste piese sunt create,
învățate și executate; de oamenii
care le cântă și de cei care le ascultă,
atât ca persoane, cât și ca grupuri
sociale; de emoția oamenilor și de
părerea lor despre muzică... și de
multe altele. Muzicile sunt impor
tante pentru că ne vorbesc despre
oamenii care se slujesc de ele. Spe
ranța Rădulescu a fost dintre cei
dintâi – și printre puținii – care,
după Revoluție, au studiat muzicile
țărănești și lăutărești din această
perspectivă. Totodată, a fost printre
foarte, foarte puținii care au co
municat frecvent cu colegii de

© Mirela Radu

„I se părea profund nedemocratic
să interzici orice fel de muzică“

Costin Moisil și Speranţa Rădulescu
pe teren în Gorj, 2008

disciplină din străinătate (la sim
pozioane, prin publicații etc.), care
au făcut cunoscute muzicile ro
mânești și a căror opinie a fost luată
în seamă.

tradiționale românești, unul
adeseori confundat cu folclorul
de prin emisiunile tv românești?

Brăiloiu a fost cel mai însemnat
muzicolog al nostru și singurul care
este menționat în mod curent în
publicațiile străine (în special în cele
de limbă franceză). Nam gândit
atunci să fac o comparație, dar o pot
face acum: și Speranța, și Brăiloiu au
fost în tinerețe compozitori; au fost
pasionați nu doar de muzicile
tradiționale, ci și de cea academică
apuseană; au avut o gândire mo
dernă și europeană, dar așezată pe
valori de o anume vechime (naș zice
chiar conservatoare); au iubit lău
tarii și cântăreții pe care iau în
registrat; sau simțit datori să păs
treze în arhive și pe discuri piesele și
interpretările de cea mai înaltă valoare,
deși au vorbit rareori despre estetică și
au știut prea bine că muzica satelor –
ca, de altfel, orice muzică – e departe de
a conține numai capodopere; au avut o
minte pătrunzătoare și o scriitură
desăvârșită.

De obicei muzicile tradiționale își
văd de drumul lor, indiferent de
ce ar face cel care le studiază. (Cei
drept, uneori prețuirea pe care o
arată etnomuzicologul unei mu
zici și muzicanților le poate da
acestora din urmă confirmarea că
e important ceea ce fac.) Speranța
navea cum să schimbe soarta
muzicilor tradiționale românești. În
schimb, pe multe dintre ele lea
făcut cunoscute orășenilor, prin
intermediul concertelor, casetelor
audio, CDurilor și emisiunilor de
radio. Una dintre bătăliile sale,
poate cea mai importantă, a fost să
le arate compatrioților cum sunt cu
adevărat muzicile de tradiție orală
și să îi ajute să le distingă de va
rianta lor schimonosită, cea pre
zentată la televizor și pe scenă de
ansamblurile folclorice și vedetele
populare. În acest scop a pornit în
1992 seria de casete audio și, ul
terior, de CDuri Ethnophonie.
Fiecare dintre cele 30 de discuri este
o antologie dedicată unui taraf sau
unei mici regiuni din România,
cuprinzând piese cu o identitate
locală aparte. Discurile sunt însoțite
de broșuri de 2040 de pagini, cu
fotografii și texte de prezentare,
menite să îl familiarizeze pe as
cultător cu muzica de pe CD și
circumstanțele în care este cântată.

Ce a însemnat Speranța Rădulescu pentru fenomenul muzicii

Cultura muzicală romă și oglinda pe care ea a pus-o în fața

Ai spus undeva, în colajul care
i-a fost dedicat în „Scena9“, că
„Speranța a fost negreșit cel mai
important etnomuzicolog român de la Brăiloiu încoace“ –
ești singurul de altfel care a pomenit de Constantin Brăiloiu.
De ce această comparație?

unei societăți în mare parte ipocrită: ești de acord cu titulatura
„apărătoarea manelelor“ pe
care i-au dat-o jurnaliștii dintr-o
presă nu tocmai foarte documentată?

Întâi de toate, nu maș grăbi să
echivalez cultura muzicală romă
cu manelele; aș rămâne la ce ne
spuneau sondajele de acum câțiva
ani, anume că unul din trei lo
cuitori ai României ascultă manele.
Dar să răspund la întrebare: și da,
și nu. Nu, pentru că Speranța
Rădulescu nu era un fan al ma
nelelor și nici nu le studia cu mare
plăcere. A ales să le cerceteze dintrun
simț al datoriei, pentru că nimeni
altcineva nu o făcea în mod serios
și pentru că i se părea rușinos să te
faci că nu există „atunci când va
lul vine peste tine“. Ce aveau să
înțeleagă cei din anul 2050, să
zicem, despre manelele de la
începutul secolului XXI, pe care
toată lumea le incrimina în presă,
dar pe care nimeni nu se ostenea să
le descrie și să le înțeleagă? E
adevărat, ascultândule fără pre
judecăți, a ajuns să aprecieze
calitățile vocale, fantezia și energia
unor maneliști, numărați pe de
getele de la o mână. Dar da,
Speranța Rădulescu era apără
toarea manelelor pentru simplul
fapt că i se părea profund nede
mocratic să interzici orice fel de
muzică, cu atât mai mult una care
are atât de mulți ascultători. Mio
mai amintesc indignată, după un
curs la care un student avusese
năstrușnica idee de a propune in
terzicerea în școli a unui cântec
bătrânesc, a unei balade – Șarpele –
al cărei subiect era blestemul
matern. Cum să interzici o muzică?
Numai dictaturile fac așa ceva!
Ce rămâne de la Speranța Rădulescu, după acei aproape 30 de
ani de muncă îndârjită și epuizantă, într-o țară în care comunismul (pe care ea l-a urât cu
sinceritate) a lăsat urme atât de
adânci?

Cred că în primul rând rămâne
amintirea unui om care a arătat
că se poate și altfel. Lăutarii care
au lucrat cu ea șio amintesc ca pe

un om care avea un profund
respect pentru ei și pentru munca
lor, care le prețuia abilitățile și
cunoștințele profesionale. Un om
căruia nu doar că nui trecea prin
cap să ia de la ei un capăt de ață –
spre deosebire de unii realizatori
de emisiuni de folclor de la TV,
obișnuiți cu plocoanele –, ci care
înțelegea să îi răsplătească cinstit,
la timp și pe măsură. Pentru
colegii de la muzeu și pentru
studenți, rămâne un model de
hărnicie, dedicare, punctualitate,
competență și bungust. Și, de
sigur, rămân înregistrările din
seria Ethnophonie, amintirea
concertelor, fișele de informații
din arhive, articolele și cărțile,
sunt menționate cam toate pe
siteul său, sperantaradulescu.ro.
Rămâne un curs modern de mu
zici orale la conservatorul bu
cureștean, care a înlocuit de 10
ani prăfuitul curs de folclor și
care va fi publicat anul acesta, cu
ajutorul lui Dumnezeu. Și un
număr de muzicieni care pot da
mărturie că întâlnirea cu ea lea
schimbat modul în care privesc
muzica celuilalt.
Ce a însemnat Speranța pentru
tine, Costin Moisil?

Nu știu cum să răspund mai bine
la întrebarea asta. Am lucrat
alături de ea aproape 20 de ani și
neam scris probabil zeci de mii
de emailuri. Am luat prânzul
împreună de sute de ori, și
aproape întotdeauna ea a plătit și
partea mea. De la ea am învățat
nu doar etnomuzicologie, ci și
cum să scriu un raport, un buget,
o prezentare de concert ori să
vorbesc cu colegii de serviciu. Mo
dul în care privesc muzica
bisericească – domeniul meu de
cercetare – e fundamental marcat
de discuțiile pe care leam purtat
cu Speranța (deși nam vorbit
aproape deloc cu ea despre mu
zica bisericească). Dincolo de
asta, mia îndreptat întro anume
măsură și caracterul: dacă azi
sunt ceva mai responsabil, mai
puțin fricos sau mai darnic decât
eram în tinerețe, i se datorează
întro bună măsură. SDC
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10 motive să mergi la Classix,
o aventură clasică contemporană
Șapte zile de muzică (1319 fe
bruarie) în care să uiți de stres,
de pandemie și incertitudinile
viitorului și să visezi cu ochii
deschiși în compania unor oa
meni sensibili și generoși. Acesta
e rostul muzicii, să deschidă ușa
speranței, să aducă încredere. De
ce ai merge la un festival de mu
zică de cameră care se întâmplă
la Iași în epoca Omicron și a
neliniștilor geopolitice? Iată
zece posibile motive ale unui om
subiectiv, dar recunoscător la
fiecare întâlnire cu muzica.
1. NOUTATE
...și unicitate, ba chiar un soi de
bizarerie, pentru că ce poate fi
mai extravagant decât un festival
cameral întro țară în care muzica
de cameră e specie pe cale de
dispariție. Deși viorile încă se mai
duelează, iar pianele încă mai că
lătoresc, în România sunt tot mai
rare formațiile instrumentale, de
la trio sau cvartet, până la cvintet
și ansambluri mici camerale, ceea
ce face ca un repertoriu fascinant
să devină inaccesibil. Ai putea
doar să fii curios, e singurul festi
val din România în care poți as
culta vreme de o săptămână
capodopere ale repertoriului cla
sicoromantic și contemporan ca
meral, cu partituri compuse chiar
în 2021, cu prime audiții româ
nești și locale – Pēteris Vasks sau
Sofia Gubaidulina sunt doi mari
compozitori contemporani com
plet necunoscuți în România!
Interpreții sunt excelenți, muzi
cieni din Scandinavia, Asia, Eu
ropa de Vest și România, iar anul
acesta vine la Iași chiar și un cor
nist din Insulele Feroe, țărișoara
cu o populație cât a municipiului
Bârlad, pe care, pe vremuri, o bă
team mereu la fotbal.
2. SPERANȚĂ
Chiar atunci când e melancolică,
muzica are puterea de a regenera
forța interioară: lamento senzual

în Quejas, o la Maja y el Ruiseñor,
dezolare și fraternitate în Fratres,
dor și tandrețe în Serenade Loin
taine, meditație ca rod al tăcerii în
The Fruit of Silence și profundă
melancolie în Trio élégiaque nr. 1
în sol minor, lucrări de Granados,
Pärt, Enescu, Pēteris Vasks și Rah
maninov din superba primă seară
Classix 3, „Elegy of Hope“. Lăsați
orice grijă, voi cei care intrați!
Speranța e înăuntru.
3. EXPERIMENT
Un cvartet, vehiculul ideal al călă
toriilor camerale întro lume
aparte, e formația pe care o aștept
cu nerăbdare la această ediție
Classix. Sunt tineri și excelenți
instrumentiști, legați de pasiunea
pentru muzica de cameră și de
tradiția vieneză ce vine de la cele
brul „Wiener Klang“. Barbara, Ni
kita, Konstantin și Daniel sunt
muzicieni care vin din Austria,
Rusia, Belarus și Brazilia, aducând
fiecare moșteniri individuale în
patrimoniul comun al muzicii de
cameră. Au un repertoriu vast și o
discografie impresionantă, din
care am ascultat cu plăcere anul
trecut un CD cu lucrări de Zemlin
sky, Wellesz, Webern și Kreisler,
compozitori interziși în Germania
și Austria în cei mai tenebroși ani
ai secolului ’20. La Iași vor cânta,
în sala „Henri Coandă“ a Palatului
Culturii, Cvartetul „disonanțelor“
de Mozart și Fata și moartea de
Schubert, dar și Cvartetul de
coarde nr. 4 (1993) de Sofia Guiba
dulina, în premieră românească.
4. FANTEZIE ȘI FEMINITATE
Idealul romantic feminin nu e o
utopie, el există, bineînțeles! E
ilustrat magistral în muzică de un
compozitor ca Chopin, dar nu
sunt sigur că e chiar împlinit în zi
lele noastre. Știu însă cu certitu
dine că Sonata pentru vioară și
pian a lui Markus Paus, scrisă în
2020, e o capodoperă de o fru
musețe ireală. O veți asculta în in
terpretarea norvegianului Bjarne
Magnus Jensen și a fantasticei pia
niste sudcoreene Grace Jee Eun
Oh. Partea a doua a programului

e o incursiune vocală întro affaire
de cœur a duoului francez Shana
MoronCaravel, soprană, și Flo
rent Mourier, pian – lieduri și
chansons de Ravel, Debussy, Pou
lenc și două compozitoare cvasi
necunoscute în România: Pauline
Viardot și Cécile Chaminade.
5. O CĂLĂTORIE ÎN LUMEA
CELOR CARE NU CUVÂNTĂ
Un arici morocănos, o veveriță
agitată, o bufniță și alte viețui
toare nocturne și o scenă finală
desprinsă direct dintrun basm în
care toată lumea se ceartă cu toată
lumea, cam acesta e Concertino
lui Janáček, în care prima mișcare
e scrisă doar pentru corn și pian, a
doua doar pentru clarinet și pian,
cele două viori, viola și fagotul ală
turânduse pe durata părților III &
IV. Dragoș Cantea – pian – are
multe note de cântat, pentru că Ja
náček a gândit inițial această lu
crare ca pe un concert pentru
pian. Fantezia animalieră debu
tează cu Păstrăvul schubertian.
Delicios și, veți vedea, emoționant!
6. BACK TO THE FUTURE:
THE RECITAL
Acesta ar putea fi recitalul prin
excelență al ediției, în care impre
sionantul violoncelist german
Gustav Rivinius (căruia eu îi sunt
recunoscător pentru înregistrarea
celor două cvartete cu pian de Ge
orge Enescu, împreună cu Tam
muz, la Munchen, în 2010, pentru
CPO) și unul dintre cei mai
cunoscuți pianiști scandinavi,

Håvard Gimse, vor interpreta Be
ethoven, Debussy, Nadia Boulan
ger și Șostakovici. Sunt foarte
curios ce vor cânta la bis.
7. V DE LA VIKING
Pe 31 mai 2021 am urmărit unul
dintre cele mai bune recitaluri ca
merale ale anului trecut din Fol
kehuset Absalon, Copenhaga, cu
V Coloris Quintet, un cvintet de
suflători cu componență danezo
faroezoromână. Pe 18 februarie îi
voi revedea live, în foaierul Pala
tului Culturii din Iași, întrun
program superb și consistent cu
muzică de Ligeti, Doina Rotaru,
Grieg, Nielsen și Pēteris Vasks.
Garantez piele de găină, pe Odin
și Thor și Freya!
8. PRIETENIE
Prietenia e inerentă în muzică și
asta se va vedea la concertul de la
Teatrul Național din 19 februarie,
care aduce jazzul și muzica clasică
pe aceeași scenă, cu Orchestra
Națională de Tineret a Moldovei și
Orchestra de Cameră Sonos Alum
ni întrun program Britten (umor
și reciclare neoclasică a unor teme
muzicale din copilărie), Bottesini
(dialog concertant virtuoz pentru
vioară și contrabas cu Tudor Bol
navu, vioară & Virgil Florin Prisa
cariu, contrabas), Oleg Negruța
(sinteză între tradiție, jazz și es
tradă cu Daniel Paicu, clarinet) și
Jazzissimo – Divertisment pen
tru orchestră de cameră și per
cuție (2016) al ieșeanului Romeo
Cozma.

9. INSTINCT PRIMAR
Adică forță și virtuozitate cu
pianiștii Greg Niemczuk și Anna
Lipiak în Lutosławski și Juliusz
Zarębski, doi compozitori polo
nezi de epoci diferite, dar la fel de
puțin cunoscuți în România, Ceai
kovski cu al său celebru Spărgă
tor în aranjament pentru patru
mâini de Nicholas Economou și,
mai ales, Béla Bartók cu Sonata
pentru două piane și percuție,
care se va cânta în premieră ie
șeană, la 85 de ani de când a fost
scrisă, de pianiștii Toma Popovici
și Daniel Dascălu și percuționiștii
Alexandru Stroe și Sorin Rotaru.
10. DIALOG
Pentru că a treia ediție Classix are
și evenimente conexe: proiecția
unui film documentar produs de
Forumul Cultural Austriac, verni
sajul Eroinele cu scriitorul Dan
Lungu și directorul Forumului
Andrei Popov eroi principali, o
prelegere despre femeile compo
zitoare din secolele 20 și 21 cu so
prana și muzicologa Astrid Kval
bein, plus o dezbatere cu aceeași
doamnă, care e și director al Aca
demiei Norvegiene de Muzică,
alături de muzicologul Valentina
SanduDediu, dirijorul Cristian
Lupeș și pianistul Dragoș Cantea,
despre figurile feminine în isto
ria/ industria muzicii clasice. Last
but not least, masterclassuri: zece
dintre muzicienii invitați susțin la
Iași cursuri de măiestrie pentru
tinerii muzicieni din România.
Audiție plăcută! SDC
© The Phope

CĂTĂLIN SAVA
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Cum să nu uiți Berlinul:
interactiv, despre nostalgie
Pe 15 iulie 2006 s-a deschis la Berlin Muzeul Republicii De-

care, într-un fel, este o orientare a reflecției impusă de

mocrate Germane (DDR-Museum). Și-a propus să fie original

muzeul însuși. Privite, obiectele se sustrag unui interes

și a reușit, adunând aprecieri dintre cele mai alese. Este, aș

științific ori estetic. Ele se deschid unei priviri care în mod

spune și eu cu siguranța diletantului, un experiment reușit pe

inevitabil se întoarce asupră-și. Muzeul descrie viața

deplin. Dar ce anume l-a făcut să reușească? – e o întrebare

cotidiană în Germania comunistă.

IOANALEXANDRU TOFAN

Obiectele expuse fac parte, așa
dar, din cotidianul acelor timpuri:
jucării, cratițe, un Trabant, lan
terne, ceasuri, carnete de elev,
haine, prăjitoare de pâine – nu le
poți zice, desigur, toasters –, o
instalație de ascultare a STASI; în
plus, este amenajată o locuință în
miniatură, unde te poți așeza în
fotoliu să te uiți la televizor sau
poți cotrobăi prin sertare în bucă
tărie. Apariția unui astfel de
muzeu, mai ales în Berlin, este ex
plicabilă. Nu cred că se mai poate
spune, aici, ceva nou despre me
morie și despre felul în care se
cade la pace ori se ajunge la răz
boi cu propriul trecut. Există în
primul rând o memorie, perversă
și, uneori, cu totul indecentă:
aceea a vremurilor „mai bune“ de
dinainte de căderea Zidului, a
„ostașului sovietic eliberator“,
cum mia fost dat să aud fără să
mi vină a crede, și a construcției
de bulevarde largi, pe care ție
frică acum să le traversezi. De ase
menea, în aceeași logică a memo
riei ideologice, o amintire a
tiraniei și a indecenței comunis
mului, amintire care duce la dărâ
marea Palatului Republicii de pe
Unter den Linden, pentru a recon
strui, întro viziune cum altfel
decât postmodernă, vechiul Palat
regal, înlocuit de comuniști cu
clădirea dărâmată acum. Încă se
mai vorbește despre felul cum
sunt reprezentați cei din Berlinul
de Est. Iar turiștii în special dez
bat problema stringentă: care oa
meni sunt „mai de treabă“, cei din
partea de est, sau cei din partea de
vest a Berlinului? În al doilea
rând, mai există un fel de memorie

înscenată, confecționată, lesne de
identificat la un soi de grup de ti
neri crescuți dincolo de margi
nile, spațiale sau temporale, ale
comunismului. Tricourile cu
CCCP, cu Che Gue vara, insignele
sau chipiurile de ofițeri ai Arma
tei Roșii se vând bine. Cazi ușor în
patima unor astfel de cumpără
turi, o spun din proprie experi
ență. Important mi se pare însă ca
apoi să ți se facă nițel rușine și să
faci cadou urgent chipiul cuiva cu
o fire mai histrionică. În acest al
doilea caz, memoria devine un fel
de lifestyle, cool și trendy în ace
lași timp. E mai puțin periculoasă
decât primul fel de memorie, dar,
cum spuneam, te prinde mai ușor
în laț. Scapi însă, la fel cum scapi
de ideile de stânga achiziționate,
aproape inevitabil, la pubertate:
confruntândute, la un moment
dat, cu zgomotul pe care îl fac și
cu înscenarea lor aglomerată. În
fine, un al treilea fel de memorie
este cea care, dacă înțeleg bine,

stă la baza concepției muzeului
despre care am început să vor
besc. În ultima vreme, face carieră
literară. Este vorba de o memorie
privată, a vieții proprii întrun
timp în care ea se construia în
tensiune inevitabilă cu cea a ad
ministratorului de bloc. Obiectele
cotidiene au, în mecanismul aces
tei memorii, un rol hotărâtor. Cre
ioanele chinezești albe, cu desene
de cățeluși și cu radieră la un
capăt, rivalizează cu cutia de ness
folosită, pe holurile căminelor
studențești, pe post de scrumieră.
Casetofonul Tehnoton, portabil și
care înregistra vocea dacă apăsai
pe butonul mai lat și țipai la el, își
amestecă conturul afectiv cu bo
cancii de munte, iar volumele vâ
nate din BPT sau de la Editura
Univers se confundă, în ascun
zișurile minții, cu raftul cu biblio
grafie învinsă la finalul redactării
tezei de doctorat. Mai sunt apoi
improvizațiile demiurgice asupra
lucrurilor cumpărate și care se

stricau imediat: meșteritul la bi
cicletă, schimbarea lentilei la apa
ratul de proiecție a diapozitivelor,
perfecționarea și întărirea cortu
lui, înainte de a merge în excursie.
Și piesa, venită de pe lună, a lui
Nicu Alifantis, Decembrie, ascul
tată întrun soi de debara dintr
un cămin de familiști din Iași
numit „Corabia Nebunilor“.
Lucrurile cotidiene, obiectele
care luminează intim un spațiu
mai larg ori mai strâmt fac parte
dintrun alt scenariu al memoriei
decât cele amintite mai sus. Ele
răspund blând și cumsecade la o
întrebare: ce rămâne totuși dintr
o lume care șia invalidat fără
drept de apel valorile și mecanis
mele sociale? Mergând printre
obiectele acelei lumi, devine posi
bilă o recuperare a propriei isto
rii, dincolo de netrebniciile vea
cului: prin asocieri și imagini re
venite brusc în minte, printrun
soi de complicitate cu proptelele
unei intimități uneori forțate, dar

fără de care cotidianul ar fi fost cu
totul insuportabil. Muzeul DDR
îndeplinește, pentru mine, aceas
tă funcție recuperatoare. Și, mai
important, propune celor două ti
puri de memorie amintite mai sus
o modalitate, aș spune, decentă de
reflexivitate. E unul dintre teme
iurile reușitei sale tocmai faptul
că prilejuiește un răspuns posibil
la întrebarea de mai sus.
Ar mai fi de spus că este un
muzeu interactiv, poți manevra
unele exponate și poți să te sui în
Trabant. Eu nu am putut, era o
coadă prea mare și nu am vrut să
intru înaintea copiilor care aștep
tau să apese pe pedale și să imite
zgomotul motorului. Dar mam
învârtit prin bucătărie și mia fost
suficient. Miam amintit. Nu știu
dacă ideea de al concepe ca spa
țiu interactiv este un procedeu de
marketing, ori o încercare de a re
defini spațiul muzeal ca spațiu al
experienței mai complexe decât
aceea a privirii. Ori dacă este ne
cesar, pentru unul care se simte
printre exponate ca un extrateres
tru aterizat întro comună din
estul Moldovei, să se convingă de
realitatea lor. Cert este că mie
experiența privirii mia fost sufi
cientă. Și aceasta pentru că în
toarcerea asupra sieși, de care
vorbeam la început, mi se pare
miza importantă. Iar, uneori, as
ceza atingerii obligă ascuțirea
privirii și transformarea ei în vi
sare și în sursă aparte de sinteză.
Muzeul meu, al primilor zece ani,
e pe cale de a se deschide. Dar nu
este interactiv. SDC
(Text publicat într-o primă formă în
„Timpul“, Iași, nr. 108, pp. 4-5, și reluat în volumul City Lights: despre
experienţă la Walter Benjamin,
București, Humanitas, 2014)
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Umbra exilată de Norman Manea
va apărea în traducere în Germania,
Italia, Spania, SUA, Franța
Romanul-colaj Umbra exilată
(Polirom, 2021) de Norman
Manea va apărea în cursul acestui an la edituri prestigioase din
Germania (Hanser), Italia (Il Saggiatore), Spania (Galaxia Gutenberg), SUA (Yale University Press),
Franţa.

Umbra exilată e cea mai recentă
apariție din Seria de autor Nor
man Manea a editurii Polirom,
proiect care a fost lansat în anul
2008 și care numără în prezent 19
volume. Norman Manea a fost tra
dus în peste 30 de limbi, cărțile
sale fiind elogios recenzate.
Un roman despre un supra
viețuitor al lagărelor din Trans
nistria, despre existența sa ulte
rioară întro dictatură comunistă
și exilul în America. Discursul

narativ se desfășoară pe mai mul
te niveluri, fiind potențat cu un
colaj de fragmente literare semni
ficative și însemnări de lectură
despre identitate, iubire și litera
tură. O călătorie prin dramaticele
evenimente ale secolului XX: na
ționalism, fascism, comunism și
exil. La sfârșitul lecturii, cititorul
se află solidar cu protagonistul
nomad, cu melancolia, umorul și
îndârjirea sa de supraviețuire.
„Am citit traducerea romanu
lui Umbra exilată, atât în versiune
engleză, cât și în cea franceză, și
pe ambele le consider excelente.
Ce carte splendidă ai scris, Nor
man! Și, în același timp, o carte pe
deantregul originală, pe o voce
limpede și profundă, care pare că
vine din secole de experiență. Exi
lul este tema timpurilor noastre
și, ca orice temă esențială, poartă

în siajul ei ecouri vechi de secole,
începând cu exilul babilonian
și până astăzi. Ai scris o capodo
peră, dragă prietene.“ (Alberto
Manguel)
„Personajul principal al aces
tui roman tulburător e un schle
miel (în ebraică, nătâng, împie
dicat), un om cu capul în nori, un
idiot dostoievskian care privește
spectacolul lumii cu o neverosi
milă uimire, pentru a se risipi, în
sfârșit, în decorul baroc al naturii.
Nu e amărăciune aici, dimpotrivă,
mai curând o satisfacție înțe
leaptă de a fi putut adăuga o in
terpretare lumii. Și ce interpre
tare!“ (BogdanAlexandru Stă
nescu)
NORMAN MANEA (n. 1936),
unul dintre cei mai apreciați pro
zatori și eseiști români, profesor

de literatură europeană și writer
in residence la Bard College, New
York.
Cărțile sale apărute la Poli
rom: Întoarcerea huliganului (ed.
I, 2003; ed. a IIa, 2006, 2008, 2011;
ed. aniversară, 2016), Plicuri și
portrete (ed. I, 2004 ; ed. a IIa,
2014), Fericirea obligatorie (ed. a
IIa, 2005, 2011, 2015), Despre
Clovni: Dictatorul și Artistul (ed.
I, 2005; ed. a IIa, 2013), Anii de
ucenicie ai lui August Prostul (ed.
a IIa, 2005; ed. a IIIa, 2010), Pli
cul negru (ed. a Va, 2007, 2010),
Sertarele exilului. Dialog cu Leon
Volovici (2008), Înaintea des
părțirii. Convorbire cu Saul Bel
low (2008), Vorbind pietrei
(2008), Atrium (ed. a IIa, 2008),
Variante la un autoportret (2008),
Vizuina (ed. I, 2009; ed. a IIa,
2010), Curierul de Est. Dialog cu

Edward Kanterian (2010), Cuvinte
din exil (împreună cu Hannes
Stein, 2011), Captivi (ed. a IIa,
2011), Cartea fiului (ed. a IIa,
2012), Zilele și jocul (ed. a IIa,
2012), Laptele negru (ed. a IIa,
2014), Pe contur (ed. a IIa, 2014),
Octombrie, ora opt (2015) și Cea
iul lui Proust și alte povestiri
(2016). SDC

Abraxas, de Bogdan-Alexandru
Stănescu, lansare la Timișoara
Vineri, 18 februarie 2022,
ora 18.30
l Lansare în librăria
„La Două Bufnițe“
l Invitat, alături de autor:
Mircea Mihăieș

l

Abraxas: numele mistic al zeului
contradictoriu ne descuie porțile
palatului de oglinzi deformante al
realității iluzorii în care trăiește
Michi Lucescu. Izolat de oameni și
de viață întro odăiță sărăcăcioasă
închiriată în podul unei case vechi,
acesta se lasă purtat de fluxul me
moriei pe holurile unui bloc cu ră
dăcini în copilăria sa. Palierele
îmbrăcate în gresie și faianță
verde, ca o piscină interioară, con
turează treptat imaginea unei ciu
date Case cu Lei în care a locuit

cândva împreună cu Prințesa Ra
lu, mama lui teatrală și strivitoare
ca o forță a naturii. Din această
casă vie, străjuită de doi lei de pia

tră și lipită de cimitirul evreiesc,
vedem Bucureștiul cenușiu al ulti
mului deceniu comunist și pe cel
pestriț din anii de după Revoluție.

În rătăcirile sale prin blocul amin
tirilor, Michi deschide pe rând uși
le celor 11 apartamente și pătrun
de în câte un vechi cinematograf

bucureștean, devenind concomi
tent spectator și protagonist al
unui film al ratării și (auto)distru
gerii. Episoadele acestui film, în
care își joacă propriul rol sau
poartă măștile altora, se derulează
în puncte diferite din timp și
spațiu, de la evul întunecat al cru
ciadei lui Frederic Barbarossa
până la un viitor postapocaliptic
înghițit de ape, trecând prin Viena
lui Iacov Levi Moreno, Parisul lui
Ilarie Voronca și New Yorkul lui
Delmore Schwartz. Dar din toate
aceste reflexii, unele senine, altele
neguroase, se compune sufletul
personajului, al Omului. Căci
Abraxas este deopotrivă lumină și
întuneric, este viață și moarte si
multan, este dragostea și uciderea
ei. Este lumea întreagă. SDC
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Dan Lungu – Șoferul din Oz
„Suplimentul de cultură“
vă prezintă în avanpremieră un fragment
din volumul Șoferul din
Oz, de Dan Lungu, care
va apărea în curând în
colecția „Fiction Ltd“ a
Editurii Polirom.
– FRAGMENT –

A povestit cu Oana și au descoperit
că amândoi erau singuri. De la
reparații auto a plecat la scurt
timp, dar cu ea a rămas. Plăti și
porni la pas prin oraș. La un mo
ment dat, realiză că îi rămăsese în
mână capacul plin de promisiuni.
Nu se dăduse niciodată în vânt
după fotbal, așa că depuse capacul
în primul coș de gunoi. Nu reușea
să găsească nici un sens în faptul că
se plimba de unul singur. De fapt,
nu era plimbare, ci deplasare. Mer
sul lui era mai degrabă o formă de

așteptare. Așteptând să sune tele
fonul în orice clipă, nu reușea să
vadă mai nimic. Totuși, nu se opri.
La un moment dat, Boss îl
apelă surescitat, ceea cel învioră.
Reperă parcarea și grăbi pasul. În
timpul cel mai scurt, ajunse în
fața porții bătrânului Augustin și
claxonă scurt de două ori. Ieșiră
împreună din casă, Boss și tatăl
său, iar în drum spre poartă se
opriră de douătrei ori prinși de
febra discuției. Din gesturi, nu
părea nimic tensionat, ci de stabi
lire a detaliilor. Boss gesticula
mult, în timp ce bătrânul părea
calm, îi punea mâna pe umăr. Își
conduse fiul până la poartă, unde
îl îmbrățișă, iar lui Sergiu îi flu
tură călduros din mână, aple
cânduse pentru un contact vi
zual mai bun. Bătrânul inspira în
credere și echilibru, îi răspunse
din toată inima cu același gest. O
pisică îi privea de pe acoperiș.
Boss se grăbea. Voia să ajungă
la R. ca vântul și ca gândul. Dădu
drumul radioului, căută fluxul de
știri, iar în timp ce vocea prezen
tatorului vorbea despre inundații,

AUTORUL
DAN LUNGU (n. 1969) este unul dintre cei mai apreciaţi scriitori români,
cărţi ale sale fiind traduse în numeroase limbi. La Editura Polirom a mai
publicat volumele de proză scurtă Băieţi de gașcă (ed. I, 2005; ed. a II-a,
2013), Proză cu amănuntul (ed. a II-a, 2008) și Părul contează enorm (2019),
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; ecranizat în 2013, în regia lui Stere Gulea; ed. a IV-a, 2017), Cum să uiţi
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), Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu
(ed. I, 2014; ed. a II-a, 2016; ed. a III-a, 2018) și Pâlpâiri (2018), precum și
cartea pentru copii Vlogger la 13 ani sau Buncărul cu bunătăţuri trăsnite
(2021). Tot la Editura Polirom a coordonat volumele colective Tovarășe de
drum. Experienţa feminină în comunism (2008, în colab.), Str. Revoluţiei nr.
89 (2009, în colab.), Cărţi, filme, muzici și alte distracţii din comunism (2014,
în colab.) și Cartea copilăriilor (2016, în colab.). În 2011, statul francez i-a
acordat titlul de „Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres“ pentru
contribuţii la îmbogăţirea patrimoniului cultural francez.

CARTEA
Noul roman al lui Dan Lungu ne propune o incursiune la firul ierbii în lumea politico-interlopă
postcomunistă, spre începuturile capitalismului
autohton. Sergiu, Sergio sau Sergiulică este
șofer, bodyguard, spărgător de lemne pentru
grătar, secretar de stat, adică om bun la toate în
preajma puterii. Povestea lui ne duce de la
găștile de cartier până la ministere și locuri

demonstrații sau devalorizarea
leului, Boss butona aprig telefo
nul. După turnura pe care o luau
lucrurile, se pare că Oana avea
dreptate, nu avea să ajungă nici în
acea seară prea devreme acasă.
Oftă și acceleră. Întro bună zi a
invitato pe Oana la el. Încă nu
plecase de la reparațiile auto. Se
întâlniseră de mai multe ori prin
oraș, merseseră și la un film 3D la
Multiplex, dar încă nu călcaseră
unul pe la celălalt. Ea avea o co
legă de apartament țâfnoasă, iar el
o avea pe Mama Sofia. Ea știa că
locuiește cu bunica, dar el nui
spusese prea multe, mai ales deta
liile, i se părea lui, nul avantajau.
Ceva din masculinitatea lui avea
de suferit. Erau reîndrăgostiți, ar
putea spune, și ar fi vrut să pe
treacă cât mai mult timp îm
preună. El pe atunci avea destul
timp liber, dar programul ei era
aiurea, ca și acum. Voia să pară
bărbatul matur, dar își pierduse
mințile mai rău decât un adoles
cent. A făcut curat în casă, a aeri
sit, a rearanjat puținele mobile.
Dacă ar fi putut, ar fi făcut dintr
o garsonieră un apartament cu
trei camere. La vârsta lui, alții
aveau casă. Desigur, a cumpărat
flori. A montat o jardinieră cu
mușcate la fereastră, să semene
cu casele din Austria. Oana îi vor
bise despre ele, la o terasă. Șia
cumpărat un parfum bărbătesc
scump. A pus în frigider vișinată
și șampanie. Na uitat de apă mi
nerală și prăjituri cu ciocolată,
multă ciocolată. Ea a ajuns pe
dupăamiază. Purta o bluză ca o
spumă și fustă înflorată, avea
părul negru prins întrun coc
micuț. Zâmbea continuu. Nicio
dată no văzuse mai frumoasă.
Gâtul, îi plăcea foarte mult gâtul
ei, grațios, cu un pufușor discret
ce strălucea auriu în soare. Au
desfăcut șampania și au toastat

discrete unde se iau decizii și se pregătesc
tunuri. Cu o perspectivă postmodernă, implicit
ironică, Șoferul din Oz combină povești de
dragoste și de familie cu radiografia oblică a
puterii și lupta personajului principal pentru
cucerirea normalităţii în vremuri tulburi. O carte
din care nu lipsesc umorul, duioșia și nici dimensiunea documentară. Ca în majoritatea romanelor lui Dan Lungu, te amuzi, te emoţionezi și
afli o sumedenie de lucruri incredibile despre
lumea în care trăiești.

plin de subînțelesuri. Au povestit
și au râs. Nau vorbit despre anii
de liceu. Nau deschis nici unul
din subiectele care ar fi putut
strica armonia acelei zile, a acelei
seri. Odată cu experiența se ascute
un simț al pericolelor, al capcane
lor emoționale ce trebuie evitate.
Știi cât de prețioasă e clipa cea
frumoasă și vrei să o prelungești
la infinit, ții de ea și cu dinții. La un
moment dat, ea a zărit mănușile
de box și a întrebat: de ce teai
lăsat ? Na știut că apasă pe buto
nul care nu trebuie. A încercat să
no arate, dar vraja sa rupt. Fil
mul sa terminat, sau aprins lu
minile realității. Ia povestit, în
cercând săși ascundă tulburarea,
episodul care la hotărât definitiv să
o lase baltă. Oana ia simțit miș
cările tectonice profunde, dar na
încercat să schimbe subiectul, șia
dat seama că e prea târziu. Instinctul
no înșela. Sa apropiat de el și ia
luat capul în palme, apoi i la strâns
la piept, a glumit cu duioșie și au
sfârșit întrun sărut lung, vindecător.

A urmat ceea ce nici nar fi visat. O
vreme au trăncănit despuiați, după
care inevitabilul sa produs. De
câte ori își amintește, îi vine să se
ascundă în fundul pământului de
rușine. Oana a vrut nu doar la baie,
ci să facă șiun duș. Asta nu luase în
calcul, pentru că mintea lui nu
mersese atât de departe. A fost ne
voit săi explice că bunica lui nu
plecase întro vizită, cum poate își
închipuise, fiindcă e paralizată. Ca
să nu le stânjenească întâlnirea, îi
aranjase un loc mai ferit. Îi așter
nuse bine, cu tot confortul. Pusese
o plapumă. Da, și pernă. Casa e mi
că, nu avusese alt spațiu mai bun
decât cada din baie. Putea jura că bu
nica lui nu e supărată. Era sigur de
asta. El și bunica lui comunicau din
priviri. Ia dat voie... A întrebato...
Ș.a.m.d.
Oana era uluită și furioasă,
nici nu se uita la el. Nici nul au
zea. Sa îmbrăcat cu gesturi străi
ne și a plecat fără să scoată un
cuvânt. Toată casa rămăsese ca
după cutremur. SDC
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SEMNALE EDITORIALE

N. Steinhardt, Corespondență, volumul II
Opera integrală N. Steinhardt
este publicată în coeditare cu
Mănăstirea „Sfânta Ana“, Rohia
l Ediție îngrijită, studiu introductiv,
note, referințe critice și indici
de George Ardeleanu
l Repere biobibliografice
de Virgil Bulat
Ultimele două volume din Integrala
N. Steinhardt cuprind corespondența
acestuia, inclusiv mai multe scrisori
inedite descoperite în dosarul de ur
mărire informativă a monahului de la
Rohia. Alături de corespondența inter
ceptată este inclusă și corespondența
„liberă“ a lui Steinhardt către prieteni,
nume de referință ale culturii române,
ca Alexandru Ciorănescu, Constantin
Noica, Emil Cioran, Perpessicius, Geor
ge Tomaziu, Dumitru Stăniloae sau
Ileana Mălăncioiu, către reprezentanți
ai Bisericii (IPS Antonie Plămădeală,
IPS Justinian Chira, IPS Iustin Hodea
Sigheteanul), dar și către redacțiile
unor reviste sau edituri cărora le pro
punea spre publicare texte proprii.
„Când vorbesc de «încarcerarea»
sau de «încorsetarea» acestor schim
buri epistolare în rama sau în «cleș
tele» unui mecanism opresiv, am în
vedere și acele adnotări, glosări, no
tificări, rezoluții, sublinieri sau
l

încercuiri de nume, cuvinte ori para
grafe operate de ofițerii de Securitate
pe textul scrisorilor interceptate sau
acele formulare stereotipe ale «note
lor de relații» care încadrează «decu
paje» epistolare. Așa cum sau făcut
cercetări despre însemnările margi
nale pe textele vechilor manuscrise,
tot așa istoricii sau analiștii totalita
rismului comunist ar putea face stu
dii despre astfel de adnotări, subli
nieri sau decupaje operate de poliția
politică. Unele par gratuite (te întrebi
de ce au fost făcute), cele mai multe
însă sunt instrumentate în procesul
de urmărire. O informație, un nume
sau o propoziție subliniate pe textul
unei scrisori pot declanșa celelalte
mecanisme de supraveghere sau
chiar de represiune a celui urmărit
ori a celor despre care e vorba în epis
tola cu pricina: punerea în filaj, con
tactarea informatorilor și stabilirea
unor sarcini de lucru pe lângă «obiec
tiv», instalarea mijloacelor de tehnică
operativă, consemnarea în rapoartele
informative etc.“ (George Ardeleanu)
N. Steinhardt se naște la Bucu
rești pe 29 iulie 1912. Își face debutul
publicistic foarte de timpuriu în re
vista Liceului „Spiru Haret“. Își ia ba
calaureatul în 1929 și frecventează

cenaclul „Sburătorul“, iar în 1932 își ia
licența în Drept. În 1934 începe să co
laboreze la „Revista burgheză“ și pu
blică sub pseudonimul Antisthius
volumul parodic În genul… tinerilor.
Își ia doctoratul în Drept în 1936. În
1935 și 1937 publică împreună cu
Emanuel Neuman studiile Essai sur
une conception catholique du Ju
daïsme și Illusions et réalités juives.
Colaborează la „Libertatea“ și la „Re
vista Fundațiilor Regale“. După război,
publică pentru scurtă vreme în „Uni
versul literar“, „Victoria“, „Tribuna po
porului“ și, din nou, „Revista Fun
dațiilor Regale“. Refuză să colaboreze
cu noul regim. În 1960 este anchetat,
apoi condamnat în „lotul NoicaPillat“
la 12 ani de muncă silnică. Trece prin
închisorile Jilava (unde este botezat de
părintele Mina Dobzeu), Gherla și
Aiud.
Eliberat în august 1964, va reveni
după câțiva ani în lumea literară prin
traduceri, medalioane, cronici etc. În
1972 termină prima versiune a capo
doperei sale, Jurnalul fericirii. Publică
volume de eseuri și de critică foarte
bine primite, deși unele sunt puternic
cenzurate. Monah din 1980, rămâne
activ pe terenul eseisticii și al criticii.
Se stinge la 30 martie 1989. SDC

Isabella Hammad, Parizianul
Palestine Book Award 2019
Traducere din limba engleză
și note de Sînziana Dragoș

Parizianul este un roman capti
vant și complex, plin de suspans,
inspirat din viața străbunicului
autoarei, prin intermediul căreia
se reconstituie o epocă istorică
fascinantă: sfârșitul Imperiului
Otoman și deșteptarea conștiinței
naționale palestiniene. Midhat
Kamal, fiul unui negustor de tex
tile înstărit din Nablus, pleacă în
1914 să studieze medicina în
Franța și, pe măsură ce cunoaște
o lume și o civilizație noi, desco
peră fragilitatea relațiilor interu
mane și a propriei persoane. Prin

ochii săi suntem martori la evo
luții politice încâlcite, la tragedii
și la lupta pentru independență
a palestinienilor de la începutul
secolului XX până în preajma
celui deal Doilea Război Mon
dial. Pe fundalul unui climat po
litic tensionat care continuă să
caracterizeze Orientul Mijlociu
și în prezent, romanul abordează
problema identității, a iubirii
eterne, a modului straniu în care
trecutul poate perturba prezen
tul.
„O poveste a culturilor aflate
în același timp în conflict și în ar
monie, Parizianul e plin de co
mori – iubire, război, trădare și
nebunie – și marchează debutul

unei scriitoare cu un talent stră
lucit.“ („The Guardian“)
„Parizianul este o lectură
desăvârșită: delicată, reținută, ex
traordinar de inteligentă, neobiș
nuit de echilibrată și cu adevărat
frumoasă. E un roman realist în
tradiția lui Flaubert și Stendhal –
tot ce se petrece nu pare atât ima
ginat, cât predestinat.“ (Zadie
Smith)
„Un roman istoric captivant, o
poveste de dragoste tulburătoare
și o epopee familială revelatoare.“
(Jonathan Safran Foer)
Isabella Hammad, născută în
1991 la Londra, de origine palesti
niană, este o tânără voce de o

forță remarcabilă în peisajul lite
rar. Poveștile ei se desfășoară de
opotrivă în Orientul Mijlociu și în
Occident și dezvăluie modul în
care dezrădăcinarea, nostalgia și
pierderea locurilor și oamenilor
dragi se răsfrâng asupra familii
lor și generațiilor. A primit nume
roase premii – Plimpton Prize for
Fiction (2018), O. Henry Prize
(2019), Sue Kaufman Prize (2020),
decernat de Academia Americană
de Arte și Litere, Betty Trask
Award (2020) – și burse de creație:
Axinn Foundation Fellowship,
acordată de New York University
(2016), Gerald Freund Fellowship,
acordată de MacDowell Colo
ny (2017), Lannan Foundation

Fellowship (2020). Romanul Pari
zianul a fost distins cu Palestine
Book Award (2019) și nominalizat
la Edward Stanford Fiction Award
(2019) și Walter Scott Prize for
Historical Fiction (2020). SDC
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Jeunet:
evitat de
industria
de cinema,
adoptat
de Netflix
După o lungă absență, de 9 ani,
celebrul regizor francez Jean
Pierre Jeunet revine cu un nou
lungmetraj, BigBug, produs și
difuzat de Netflix, o comedie

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

distopică despre războiul dintre
oameni și roboți.
„Este un film pe care aproape
nimeni în Franța nu a vrut săl pro
ducă“, se plânge autorul filmului

Le fabuleux destin d’Amélie Pou
lain (2001), unul dintre cele mai
mari succese mondiale ale cine
maului francez. „Am fost foarte
deprimat când am realizat că n
am să pot realiza acest film“,
spune regizorul despre noua lui
comedie. „Concret, nimeni din
Franța nu a vrut să se implice. Mi
sau repetat exact aceleași fraze
pe care leam auzit atunci când
am vrut să realizez Delicatessen
(lungmetrajul lui de debut din
1991) sau Amelie: că e un proiect
prea bizar, prea atipic, deci prea
riscant.“
Jeunet spune că, exact în mo
mentul în care voia să renunțe la
BigBug, a primit un telefon salvator

de la Netflix, „care a aprobat pro
iectul în numai 24 de ore“.
Odată cu JeanPierre Jeunet,
Netflix își mai adaugă în lista de
mari cineaști un alt autor de re
nume mondial, ale cărui filme au
atras în săli, numai în Franța na
tală, peste 21 de milioane de oa
meni. Netflix, pe lângă producția
abundentă și uzuală de „conținut“,
vrea să arate că investește și în
A Șaptea Artă, finanțând și distri
buind filme precum Roma (2018)
al lui Alfonso Cuarón, The Lost
Daughter de Maggie Gyllenhaal,
după romanul Elenei Ferrante,
sau recentul western al lui
Jane Campion, The Power of the
Dog, aflat în prezent în fruntea

nominalizărilor la premiile Oscar.
Jeunet, în vârstă de 68 de ani,
este unul dintre cineaștii cu un
mare renume mondial, în ciuda
faptului că ultimul lui film, T.S.
Spivet (2013), a avut mult mai
puțin succes decât reușitele Amé
lie sau Un long dimanche de fian
çailles (2004). Jeunet denunță
ceea ce el denumește „ipocrizia
unei industrii în care marketingul
a luat puterea, iar factorii de de
cizie sunt oameni care ies din
școlile de comerț și își închipuie
că pot să îți explice cum se face
un film“.
Regizorul, care nu vede nici o
problemă în faptul că producțiile
unor companii precum Netflix
sunt distribuite pe platforme de
streaming mai degrabă decât în
săli de cinema, descoperă aici sal
varea de „angoasa lansării unul
film la cinema“. „Odată filmul lan
sat, stai cu ochii pe numărul de
spectatori“, explică Jeunet. „Când
ți se spune că ai avut numai 200 de
spectatori, e o catastrofă! Aici, pe
streaming, există o jumătate de mi
liard de spectatori potențiali, pen
tru că numai Netflix are 220 de mi
lioane de abonați. Dacă numai 1 la
sută dintre aceștia se uită la filmul
tău, deja ai mulți spectatori.“
Cât despre BigBug, Jeunet, care
spune că a revenit la a face „filme
care sunt plăcute și ludice“, crede
că „cei care îmi iubesc opera au să
îl adore, ceilalți au săl deteste“.
„Există două tipuri de realizatori:
cei care se înnoiesc constant, dar
care nu au un stil propriu. Și mai
sunt cei care fac mereu același
film, întrun anume sens: Tim
Burton, Woody Allen... Eu mă în
scriu mai degrabă în această
tradiție, chiar cu riscul de a plictisi
mai repede publicul.“ SDC

Moartea unui creator de imagini
Se poate spune, fără teamă de a greși, că lumea fil
mului, mai ales a celui fantastic, ar fi fost cu totul
mai săracă astăzi fără opera legendarului creator de
efecte speciale american Douglas Trumbull, care a
încetat din viață pe 8 februarie la vârsta de 79 de ani.
Născut în 1942, Douglas Trumbull a urmat în ca
rieră pașii tatălui său, Donald, care a lucrat la efectele
speciale ale Vrăjitorului din Oz și, mai târziu, ale pri
mului Star Wars. Stanley Kubrick la recrutat special
pentru efectele de la 2001: O odisee spațială (1968),
la care a lucrat 4 ani și pentru care a creat „slitscan“,
o tehnică ce permitea filmarea unei defilări infinite
de forme psihedelice, ceea ce a permis realizarea ce
lebrei secvențe a „Porții stelare“ din film.
Odată cu succesul lui 2001, Trumbull a primit
șansa de a realiza propriul film, Silent Running (1971),

un SF ecologic, dar sa întors spre realizarea de efecte
speciale optice. Nu a lucrat la Star Wars, ci a preferat
să realizeze trucajele filmului lui Steve Spielberg, În
tâlniri de gradul III. Apoi a colaborat cu designerul
Syd Mead la efectele speciale din Star Trek (1979) și,
mai ales, din Blade Runner (1982), una dintre cele
mai mari reușite ale sale. Pasionat de mariajul dintre
estetică și noile tehnologii ale imaginii, Douglas
Trumbull a dezvoltat toată viața noi tehnologii ale
iluziei. Retras de la Hollywood, el a mai realizat efec
tele pentru The Tree of Life (2011) și The Man Who
Killed Hitler and Then the Bigfoot (2018), lucrând la
un imens film fantastic personal care ar fi trebuit să
depășească „tot ceea ce au făcut Peter Jackson și Ja
mes Cameron“, dar care, din păcate, nu a fost lansat
niciodată. SDC
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PE SCURT
MUZICA SUB FORMĂ DE FILM
Studiourile Lionsgate au anunțat
că au început lucrul la Michael, o
biografie a lui Michael Jackson
produsă de Graham King, cel care
a stat în spatele succesului Bohe
mian Rhapsody, filmul despre
Queen și Freddie Mercury. Filmul
este atent supravegheat de moș
tenitorii lui Jackson, deci nimeni
nu se așteaptă ca povestea să
atingă măcar acuzele de pedofilie
la adresa superstarului, prezente
în recentul documentar Leaving
Neverland. În același timp, o
mulțime de documentare muzi
cale, deseori sub forma unor se
riale, invadează ecranele și devin
mici evenimente, dovedind popu
laritatea lor. „Este un gen care sa
reinventat“, explică Olivier Forest,
programator al Fame, festivalul
internațional al filmelor despre
muzică ce are loc la Paris. „Vorbim
despre o reînnoire a formei lor,
mai ales pentru web, după ce for
matul promovat de MTV din anii
’80 a început să plictisească. As
tăzi asculți un artist pe o plat
formă muzicală, îl urmărești pe
rețelele sociale și mergi apoi pe
altă platformă pentru a viziona un
documentar care îi este dedicat“.
Există multe documentare lansate
sau în lucru dedicate unor sume
denii de artiști, de la Beatles la ve
dete rap, sau producții „autocen
trate“, cum este cea dedicată lui
Lady Gaga, care pot pune pro
blema statutului lor, „între docu
mentar și obiect promoțional“. Im
portant, spune Olivier Forest, este
că asta se petrece acum întrun

ecosistem digital, căci, „pentru un
public bine educat în ce privește
imaginea, cum e cel de astăzi, tre
buie, ca realizator, să fii creativ,
să aduci mai multă plusvaloare,
fie cu imagini de arhivă inedite,
fie cu un acces foarte intim la
artiști“.
STING FACE BANI
Un alt muzician celebru își vinde
drepturile asupra cântecelor lui,
britanicul Sting, care a cedat com
paniei Universal Music tot catalo
gul de piese, atât cele compuse
pentru discurile solo, cât și cele
pentru trupa The Police. Cu
această ocazie, se pare, Sting ar fi
primit o sumă de aproximativ 250
de milioane de dolari. „Esențial
pentru mine a fost ca ansamblul
operei mele să își găsească locul
acolo unde stimată și respectată“,
a comentat muzicianul în vârstă
de 70 de ani.
DECRIPTARE ONLINE
O scrisoare stenografiată de Char
les Dickens, care nu a putut fi
înțeleasă până acum de către cer
cetători, a fost decriptată printro
metodă inedită: printrun concurs
online dotat cu un premiu de 300
de lire sterline. Scrisoarea, redac
tată folosind o scriere creată de
scriitorul britanic în adolescență,
a fost transcrisă de 16 persoane,
care, colaborând cu criptografi, au
reușit să aducă la lumină 70% din
conținutul scrisorii. Ea pare a fi
o cerere adresată de Dickens

cotidianului „The Times“ în 1859,
prin care celebrul autor se plân
gea că reclama la noul lui roman
prezentat în serial, All the Year
Round, nu a apărut în paginile
jurnalului.
COVID-19, UN RECORD
DE LIBRĂRIE
Grație crizei sanitare, anul 2021 s
a dovedit istoric pentru vânzarea
de carte din Franța, relatează
„France Culture“. Practic, șapte
din zece francezi au preferat să ci
tească, iar cei care deja cumpărau
cărți au cumpărat și mai multe.
Piața de carte a crescut cu 14%,
un salt considerabil dat fiind fap
tul că, înainte de pandemie, ea
creștea doar cu 1 la sută anual. A
crescut cererea pentru carte în
format electronic, mai ales pe fon
dul penuriei de hârtie care afec
tează cartea tipărită. Pandemia a
avut aceeași consecință fericită și
în Statele Unite, unde vânzările de
carte au înregistrat o creștere netă
în 2021 de 12,2% față de anul pre
cedent, reprezentând o cifră de
afaceri de 15,4 miliarde de dolari.
UN LYNCH PENTRU
SPIELBERG
Pentru viitorul film al lui Steven
Spielberg, povestea semiautobio
grafică The Fabelmans, celebrul re
gizor american la recrutat ca actor
pe un alt celebru regizor american,
David Lynch, autorul Blue Velvet
și Mulholland Drive. Lynch este
uneori și actor, preferând să aibă

scurte apariții în filmele sale, cea
mai cunoscută fiind în rolul agen
tului FBI Gordon Cole pe care la
interpretat în Twin Peaks, serialul
realizat împreună cu Mark Frost.
IAN MCDONALD,
FINAL DE CARIERĂ
A încetat din viață, la vârsta de 75
de ani, muzicianul britanic Ian
McDonald, multiinstrumentist
care sa numărat printre fondato
rii celebrelor formații King Crim
son și Foreigner. McDonald a fost
recrutat în King Crimson în 1968

de către chitaristul Robert Fripp
și a apărut doar pe primul disc al
formației, celebrul In The Court
Of The Crimson King, disc pentru
care a compus și produs fiecare
melodie, alături de ceilalți mem
bri. În 1976, el a fost unul dintre
fondatorii trupei americane Fo
reigner alături de chitaristul Mick
Jones și vocalistul Lou Gramm și
a apărut pe primele trei discuri
ale formației. SDC
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Ediția 2022: Oscarul falimentelor?
Lista nominalizărilor la ediția
din acest an a premiilor Oscar a
fost anunțată pe 8 februarie, pre
zentând o selecție „eclectică“ și
„diversă“, după cum o definește
presa de profil, ce adună laolaltă
blockbustere și filme de autor.

DRAGOȘ COJOCARU

La această ediție, se pare, marile
premii vor fi disputate de uriașele
superproducții, ale căror premie
re au fost deseori decalate de pan
demie, și de filme independente
sau filme realizate și difuzate pen
tru platformele de streaming.
„Anul acesta revine marele ci
nema, revin marile filme de stu
dio“, este de părere un membru al
Academiei Oscarurilor, referinduse
și la ediția precedentă a premiilor
când au fost recompensate filme
cu buget redus, puțin populare în
rândul marelui public.
Alții au un punct de vedere
complet diferit și consideră că
selecția pentru cea de a 94a edi
ție Oscar adună laolaltă o mul
țime de filme TV și de eșecuri
comerciale. Fiindcă, e drept, fil
mele din acest an, mai ales su
perproducțiile, nu par să fi adunat
și sufragiile publicului, dacă e de
luat în considerare performanțele
lor economice. Dimpotrivă.

Dintre filmele favorite, Dune
(zece nominalizări), adaptarea ro
manului lui Frank Herbert reali
zată de Dennis Villeneuve, a avut
cel mai mare succes în săli, cu un
total de 399 de milioane de dolari
încasări, o sumă modestă care,
mai mult ca sigur, nu acoperă co
struile de producție și marketing.
Belfast, filmul semiautobio
grafic al lui Kenneth Brannagh
(unul dintre favoriți), a strâns 21
de milioane. Filme precum CODA
(Apple+), Don’t Look Up (Netflix),
The Power of the Dog (Netflix – 12
nominalizări) au fost produse
pentru rețelele de streaming și au
fost prezentate în săli doar simbo
lic, cu încasări minuscule. Night
mare Alley, o nouă adaptare a
romanului lui William Lindsay

Gresham realizată de Guillermo
del Toro, cu patru nominalizări, a
fost un dezastru comercial, cu
doar 30 de milioane de dolari
câștigați în întreaga lume. De pe
listă însă cel mai devastator eșec
la înregistrat West Side Story, re
makeul „realist“ (și corect politic)
al lui Steven Spielberg care a lăsat
complet rece publicul. Filmul, a
cărei producție a costat peste 100
de milioane de dolari, a strâns cu
greu 64 de milioane în întreaga
lume. Până și filmul original, cel
din 1961, a avut încasări în SUA
mai mari decât producția lui
Spielberg, regizor care, cândva,
umplea sălile de cinema. Luând în
calcul inflația, West Side Story,
cel din 1961, a câștigat 415 mi
lioane numai în Statele Unite.

Întro cheie mai mult sau mai
puțin serioasă, popularul realiza
tor de talkshow Jimmy Kimmer
sa întrebat de ce filmul Spider
Man: No Way Home, un uriaș suc
ces de casă, a primit doar o
singură nominalizare, și aceea
pentru efecte speciale. „Chiar
vreți să îmi spuneți că Don’t Look
Up e mai bun decât SpiderMan?
Cu siguranță nu!“, a spus Kimmel.
„Numai dacă te uiți la notele criti
cilor pe Rotten Tomatoes, vezi că
Don’t Look Up are 46% critici po
zitive, iar SpiderMan 90%. De ce
producțiile nominalizate la «cel
mai bun film» trebuie să fie ne
apărat serioase? De când a deve
nit asta o condiție obligatorie
Vreți să știți ce sa întâmplat?
Votanții Oscar au văzut numele

lui Leonardo DiCaprio și Meryl
Streep, au pus un X pe căsuța lui
Don’t Look Up, după care sau dus
să vadă SpiderMan. Și lea plă
cut! Dar nu lau votat!“
Adevărul este că noul film
SpiderMan, cu un succes de casă
uluitor (1,7 miliarde de dolari în
casări globale) contrazice teoria că
eșecurile comerciale ale filmelor la
cinema în ultimul an sunt datorate
pandemiei. Cauzele scăderii publi
cului în săli sunt diverse, dar tri
umful lui SpiderMan, un film
complet detașat de actuala modă a
mesajelor „politice“ în producțiile
cinematografice, tinde să arate
care sunt cu adevărat gusturile pu
blicului.
Ceea ce se poate traduce, pen
tru Oscaruri, întrun adevăr mult
mai puțin plăcut: lipsa de succes a
filme lor nominalizate înseamnă,
de fapt, că ele chiar nu interesează
publicul pentru care, teoretic, au
fost realizate, iar asta, în con
secință, va duce la o nouă scădere
de interes pentru ceremonia de
cernării premiilor, în martie. Os
carul și celelalte premii de film
erau, până recent, mari eveni
mente, cu un rating uriaș, tradus
în mari încasări. În ultimii ani, ra
tingul lor a scăzut drastic, arătând,
poate, că astfel de premii au deve
nit tot mai mult o afacere detașată
de public, pusă la cale de o elită
hollywoodiană mult prea capti
vată de propria sa importanță. SDC

Umplerea fisurilor prin negociere
Sa ajuns în stadiul în care nimeni
nu putea săl menționeze pe Petrică
fără al aminti și pe Laur și vice
versa. Cei doi lucrează extraordinar
împreună, interconectați și inter
dependenți. Petrică este un as al în
tinsului tencuielii, dar asta doar
dacă Laur e cel care mixează pră
foasele. La rândul său, Laur are pre
cizie chirurgicală atunci când fi
nisează cu glet, dar peretele iese im
pecabil doar dacă șlefuirea finală o

762

face Petrică. E ca și cum ai spune că
meseriașul ideal are două mâini
drepte și se numește Laurică.
Fiind foarte eficient în muncă,
Laurică își permite să lucreze pe
două fronturi odată, umplând cu
muncă timpii de uscare. Asta a stâr
nit dorința de renovare interioară a
doi vecini de palier, respectiv dom
nul de la paișpe și cel de la șaișpe.
Patru mâini sau strâns între ele,
consfințind două contracte verbale
cu avans 30% peșin, iar din ziua ur
mătoare șpaclurile, mistriile, gletie
rele și canciocurile au început să
zornăie precum săbiile cu care
armia română a împins grindina
oțelită înspre Dunăre.

Problemele au apărut întro
dimineață fatidică de miercuri.
Pentru prima oară în carieră, un
perete la care au lucrat cu o zi îna
inte prezenta o denivelare. Nepu
tând conchide dacă a fost din
cauza unei erori de mixare sau a
uneia de aplicare a tencuielii, dar
ambii negânduși cu vehemență
vina, Laurică a devenit Laurtrică,
apoi Laurpetrică și în cele din
urmă a fisionat cu degajare de
energie negativă și vorbe grele. Au
hotărât ca fiecare să lucreze în
mod individual în câte un aparta
ment. Asta a dus la faptul că dom
nul de la paișpe sa trezit cu pereți
strâmbi, dar cu tencuială foarte

bine mixată, iar cel de la șaișpe cu
pereți perfect drepți, dar fisurați.
Văzânduși interesele pericli
tate, vecinii au hotărât purtarea
de negocieri în format Normandia
adaptat realității de șantier. Astfel,
domnul de la șaișpe a început săi
spună lui Petrică despre cum Laur
i se plânge celui de la paișpe că îi
este foarte dor de camaradul său,
că om ca Petrică nu mai găsește și
că este ferm convins că nu Petrică
a greșit peretele. În același timp,
domnul de la paișpe ia spus lui
Laur despre cum plânge Petrică
de dor și de remușcări. Cu pupă
turi și îmbrățișări, Laurică a fost
reactivat la masa de prânz, spre
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bucuria beneficiarilor. Fericit și
relaxat, domnul de la paișpe sa
sprijinit de un perete abia tencuit
și, gândind cu voce tare, a zis vai,
nu din nou, aflânduse astfel vino
vatul pentru denivelarea de marți,
motiv pentru care domnul de la
șaișpe la luat la pumni și nuși
vorbesc nici în ziua de azi. SDC

