COSMIN PERȚA –
LABIȘ. JURNALUL
PIERDUT

POVESTEA CELOR
DOUĂ SURORI
CONTINUĂ

„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din acest volum, care
ca apărea în colecția „Biograﬁi
romanțate“ a Editurii Polirom.

În romanul Borgo Sud,
scriitura Donatellei Di Pietrantonio
este simplă și în același timp
intensă.
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Marți, pe 3 mai, în Sala Ion Cara
mitru a Teatrului Național „I.L.
Caragiale“ din București, a avut
loc cea dea XVIa ediție a Galei
Premiilor Gopo, în cadrul căreia
au fost celebrate performanțele
înregistrate de cinematografia ro
mână în ultimii ani. Babardeală
cu bucluc sau porno balamuc este
marele câștigător al trofeului
Gopo pentru Cel mai bun film.
Rodica Mandache, Mircea
Diaconu, Adrian Titieni, Cezara
Dafinescu, Vasile Muraru, Olim
pia Melinte, Monica Bârlădeanu,
Toma Cuzin, Elvira Deatcu, Ro
dica Lazăr, Andreea Grămoștea
nu, Andreea Raicu, Dana Rogoz,
Octavian Strunilă, Anca Dumitra,
Cosmina Stratan, Dan Bordeianu,
Emanuel Pârvu, dar și ministrul
Culturii, Lucian Romașcanu, și
primarul Municipiului București,
Nicușor Dan, sau numărat prin
tre personalitățile care au accep
tat invitația de a participa cere
monia de decernare a Premiilor
Gopo, prezentată și la această
ediție de actorul Adrian Nicolae.
Babardeală cu bucluc sau
porno balamuc, scris și regizat de
Radu Jude și produs de Ada Solo
mon (MicroFILM), a fost desem
nat Cel mai bun film în urma
procesului de votare la care au
participat 650 de profesioniști din
lumea filmului autohton. Prota
gonista lui, Katia Pascariu, a
obținut Premiul pentru Cea mai
bună actriță în rol principal. Fil
mul sa impus și la categoria Cel
mai bun montaj, unde câștigător
a fost desemnat Cătălin Cristuțiu.
Cele mai multe trofee au fost
adjudecate de Malmkrog, care ia
adus cineastului Cristi Puiu Pre
miul pentru Cea mai bună regie.
Producția a fost premiată și pentru
Cea mai bună imagine – Tudor Vla
dimir Panduru, RSC –, Cel mai bun
machiaj și cea mai bună coafură –
Dana Roșeanu, Elena Tudor și Ma
nuela Tudor, Cele mai bune cos
tume și Cele mai bune decoruri –
Cristina Paula Ana Barbu.

© Miluţă Flueraș

Câștigătorii Galei
Premiilor Gopo 2022

Premiul pentru Cel mai bun
actor în rol principal ia revenit
lui Bogdan Farcaș, protagonistul
Neidentificat (r. Bogdan George
Apetri), film recompensat cu un
trofeu Gopo și pentru Cel mai bun
scenariu primit de cineaștii Iulian
Postelnicu și Bogdan George
Apetri.
Ioana Flora a fost distinsă cu
premiul pentru Cea mai bună
actriță în rol secundar, pentru
rolul din Otto Barbarul (r. Ruxan
dra Ghițescu), iar Alexandru Po
tocean a fost desemnat Cel mai
bun actor în rol secundar, pentru
rolul din Câmp de maci (r. Eugen
Jebeleanu), premiat la această

ediție și pentru Cel mai bun
debut.
România sălbatică, filmul re
gizat de Dan Dinu, care explorează
complexitatea naturii din țara
noastră, a fost desemnat Cel mai
bun documentar și a obținut alte
două trofee Gopo la categoriile
Cea mai bună muzică originală –
Alexei Țurcan – și Cel mai bun
sunet – Dan Ștefan Rucăreanu,
Ioan Filip și Matei Vasilache.
Îndrăgita actriță Rodica Man
dache a urcat pe scena Teatrului
Național alături de ministrul Cul
turii pentru a anunța numele
câștigătorului la categoria Tânără
speranță. Premiul ia fost acordat

lui Laurențiu Răducanu, pentru
imaginea lungmetrajelor După 40
de zile, Poate mai trăiesc și azi și a
scurtmetrajelor When Night Meets
Dawn și Interfon 15. Premiul RSC
pentru cea mai bună imagine ia
fost oferit lui Alexandru Sterian,
pentru filmul Scara.
La categoriile scurtmetraj,
premiile au fost oferite filmelor
Prin oraș circulă scurte povești de
dragoste (r. Carina Gabriela
Dașoveanu), desemnat Cel mai
bun scurtmetraj de ficțiune, și
Același vis (r. Vlad Petri), recom
pensat cu trofeul Gopo la catego
ria Cel mai bun scurtmetraj
documentar.

La categoria Cel mai bun film
european, voturile profesioniști
lor din cinematografie și ale criti
cilor de film au mers către Druk/
Încă un rând (r. Thomas Vinter
berg), iar Premiul publicului pen
tru filmul cu cel mai mare succes
de boxoffice a fost acordat anul
acesta lungmetrajului Tabăra, re
gizat de Vali Dobrogeanu.
Momente unice în seara Galei
au fost prilejuite de prezența a doi
dintre cei mai valoroși actori din
România, Victor Rebengiuc și Ma
riana Mihuț, omagiați cu Premiul
Gopo pentru Întreaga Carieră.
Trei premii speciale pentru acti
vitatea lor îndelungată și
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Echipa Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

Cel mai bun film de lungmetraj
Babardeală cu bucluc sau porno balamuc
producător: Ada Solomon| România

l Cea mai bună imagine
Tudor Vladimir Panduru, RSC, pentru filmul
Malmkrog

Cel mai bun documentar
România sălbatică, r. Dan Dinu, producători:
Tudor Giurgiu, Matei Truţa, Vlad Rădulescu |
România

l

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune
Prin oraș circulă scurte povești de
dragoste, r. Carina Gabriela Dașoveanu |
România

l

Cel mai bun montaj
Cătălin Cristuţiu pentru filmul Babardeală
cu bucluc sau porno balamuc

l

Cel mai bun sunet
Dan Ștefan Rucăreanu, Ioan Filip și Matei
Vasilache pentru filmul România sălbatică

l

l

l

l

Cel mai bun scurtmetraj documentar
Același vis, r. Vlad Petri, producător: Vlad
Petri |România

Cea mai bună regie
Cristi Puiu pentru filmul Malmkrog

l

Cel mai bun actor în rol principal
Bogdan Farcaș pentru rolul Florin Iespas
din filmul Neidentificat

Tânără speranţă
Laurenţiu Răducanu pentru imaginea lungmetrajelor După 40 de zile, Poate mai
trăiesc și azi și a scurtmetrajelor When
Night Meets Dawn, Interfon 15

l

Cele mai bune decoruri
Cristina Paula Ana Barbu pentru filmul
Malmkrog

l

l

l

l

Cea mai bună actriţă în rol principal
Katia Pascariu pentru rolul Emi din filmul
Babardeală cu bucluc sau porno balamuc

Cea mai bună muzică originală
Alexei Ţurcan pentru filmul România sălbatică

Cele mai bune costume
Oana Păunescu pentru filmul Malmkrog

l

Cel mai bun machiaj și cea mai bună
coafură
Dana Roșeanu, Elena Tudor și Manuela Tudor pentru filmul Malmkrog

l

l

Cea mai bună actriţă în rol secundar
Ioana Flora pentru rolul Mirela din filmul
Otto Barbarul

l

Cel mai bun actor în rol secundar
Alexandru Potocean pentru rolul Mircea
din filmul Câmp de maci

l

Cel mai bun film european
Druk/ Încă un rând, r. Thomas Vinterberg |
Danemarca (distribuitor: Bad Unicorn)

Cel mai bun film de debut
Câmp de maci (r. Eugen Jebeleanu)

Premiul pentru întreaga carieră
Victor Rebengiuc și Mariana Mihuţ

l

Premiul special
Pompiliu Avram, Mihai Mihăilescu și Constantin Nica

l

Premiul publicului
Tabăra (r. Vali Dobrogeanu)

l

© Ionuţ Rusu

Bogdan Farcaș

Câștigătorii
Galei Premiilor
Gopo 2022

l Cel mai bun scenariu
Iulian Postelnicu, Bogdan George Apetri
pentru filmul Neidentificat

© Ionuţ Rusu

excepțională în lumea filmului au
fost acordate asistenților de ca
meră Pompiliu Avram, Mihai Mi
hăilescu și Constantin Nica.
Un alt moment emoționant a
fost marcat de discursul Vioricăi
Vodă, invitată pe scena Galei ală
turi de echipa filmului Filantro
pica, celebrat cu ocazia împlinirii
a 20 de ani de la lansare. Actrița
lea mărturisit celor prezenți fap
tul că a fost victimă a hărțuirii se
xuale în urma expunerii oferite de
rolul cu care a debutat pe marele
ecran. Aceasta a încurajat tinerele
generații să nu păstreze tăcerea în
astfel de situații. Discursul a fost
aplaudat de actrița Katia Pasca
riu, care ia mulțumit Vioricăi
Vodă pentru curajul de a vorbi
despre experiențele sale.
Tot în acest an sau împlinit
și patru decenii de la premiera fil
mului Secvențe, în regia regreta
tului Alexandru Tatos. Pentru a
marca acest moment, artiștii de la
Groove Garden au cântat o inter
pretare originală a piesei Mama
Loo, de pe coloana sonoră a filmu
lui, iar spectatorii iau revăzut pe
scenă pe unii dintre membrii
echipei de producție, reuniți cu
ocazia aniversării. SDC

Ioana Flora
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Jurnal din anii molimelor (57)
Au trecut și Sfintele, pande
mia pare aproape gata, în curând
gătăm și noi Jurnalul. Dar până
atunci...
Duminică, 24 aprilie
Am văzut că preocuparea zilei în
spațiul vlah este părerea unei,
cum săi spunem, luxate. Hai să vă
zic de unde vine cuvântul: bunică
mea (cea românească, nu cea bul
gărească) a ajuns la o vârstă
foarte frumoasă, înaintată și bine
cuvântată. Ocazie cu care, de
sigur, a redevenit copil (în cazul
în care a încetat vreodată să fie).
Și așa, copil fiind, e hărăzită cu un
fel năucitor de a folosi cuvintele.
De pildă, pentru femeile descom
puse de lux, bunicămea a inven
tat această formulă perfectă:
femeile luxate, luxatele. Ca să știți
și voi cazul.
Joi, 21 aprilie
Nați înțeles voi bine: na zis Io
hannis, primul între vlahi, atât de
viteaz încât na avut nici curajul

unei dezbateri cu VioricaVasi
lica, de la grupa mică, na zis că
are toleranță zero la corupție. Era
la anticorupție. Toleranță zero la
anticorupție.
Nimic de mirare, valahía e co
erentă. La un președinte pe sigu
ranțe (model vechi, redegist) era
cât se poate de firesc un premier
siguranțat.
Poate că, dacăși unesc forțe
le, Iohannis & Ciucă împreună vor
fi în stare, după o peroadă, să sila
bisească Punguța cu doi bani.
Miercuri, 20 aprilie
Iohannis pare că la câștigat pe
Ciucă la loz în plic. Și lozul era
necâștigător.
Luni, 18 aprilie
Idee de promovare a turismului
românesc: se încurajează turismul
de supraviețuire. Se merge pe ur
mătoarea idee: un loc unde nu e
ușor să supraviețuiești, e aventuros,

e inedit. România – o viață printre
vlahi, pentru cei puternici.
La târgurile de profil din lume
se expun în viu câțiva dintre con
ducătorii vlahi din ultimele dece
nii: una bucată tov. gen. dr. lib. plg.
Ciucă, una bucată Cîțu, una bu
cată Viorica, una bucată Cătălin
Voicu (când nu e la pușcărie), una
bucată Udrea (când nu e la puș
cărie la bulgari, la oha), una bu
cată Iliescu (el nu o să fie nici
odată la pușcărie) și, în fine, toată
fauna, de la vechea garnitură (alde
Năstase, Ponta, Tăriceanu, Bă
sescuPetrov) la impostorii de rit
nou, rezilienții pe trotinetă. Poate
chiar și preș. Iohannis să joace
rolul unei plante decorative.
Să vină cetățenii lumii să se
uite la ei și să zică: aoleu, nu e ușor
acolo, ia să mergem să trăim și noi
pe pielea noastră senzația unică de
a duce în cârcă atâția bugetofagi.
Drept instalație artistică se
poate folosi o piramidă de nea
muri, cunoștințe, pile, relații. Se

poate intitula chiar Piramida Nea
murilor, nu văd de ce nu. Se pun
mai față cele două forme princi
pale de viață din spațiul carpato
danubianopontic: securiștii și
sinecuriștii.
Și cam asta ar fi, mai dai un
„Atenție, cade tencuiala“ și „Un
pericol de prăbușire“ și gata, ai
redat, în rezumat, sentimentul
vlah al ființei.
PS: Fond sonor – o borma
șină, întreruptă din când în când
de zgomotul imprimantelor pe
ace de la poșta vlahă. Și, în zilele
fără soț, o voce vlahă care să în
trebe nemuritorul: „Cine va lu
crat aici înainte?“.

Sâmbătă, 16 aprilie
Reziliență și ca și sunt semnele de

presă. Nu e vreun păcat să te lași
cu totul de literatură și să faci pu
blicistică. Și chiar dacă ar fi, nu
mai știu ce teolog zicea că a păcă
tui nițel e OK: „nu merită și Dum
nezeu să aibă pentru ce să ne
ierte?“. Și evident, nici invers nu e
un păcat, să te lași de publicistică
și să încerci să mai scrii ceva din
literatura pe care ai impresia, jus
tificat sau nu, că ar trebui so scrii.
Drumul cel mai scurt între A și B
este o carte.
Majoritatea articolelor publi
cate aici au avut pretexte culturale.
Nu pentru că viața sar reduce la
cărți, ci pentru că nimic nu extinde
domeniul vieții cum o fac cărțile. E

o părere care sună, cred, uscat și
tradițional, dar pe care eu nu am
cum să mio mai schimb. Fiecare
aventură reală din viața noastră e
dublată, și uneori făcută posibilă,
de o aventură livrescă. Ordinea fi
rească a lucrurilor este: 1. Citești
despre cei care au plecat în jurul
lumii. 2. Pleci în jurul lumii.
Am numit rubrica asta „Câ
teva pânze sus“ dintrun fel de
cult al antitriumfalismului. Ti
tlul nu voiam deloc să sugereze
tăiatul aripilor, nici cusurgeală,
nici, ca să zic așa, o pasiune pen
tru bemol. Căci cultura este în
primul rând entuziasm. Așa că
acum, la sfârșit, vreau să fac un
exercițiu de lipsă de moderație și
să invit cititorii să ridice toate
pânzele și săși continue mai abi
tir călătoriile. Că veni vorba, se
poate spune că aventura supremă
din romanul lui Radu Tudoran
are loc înainte de călătoria pro
priuzisă. Ea este rugămintea
cuiva „credincios și cinstit“ – a
sfiosului bucătar, mare autor de
boroboațe, care ar dori și el să
facă parte din echipaj. Adevărata
aventură stă, pentru mine, tocmai
în această replică: „Domnule, luam
și Ismail!“. SDC

Duminică, 17 aprilie
Cuvinte pe care nu lea folosit ni
ciodată în ultima sută de ani
vreun nonimpostor: a făuri, pro
crastinare, tușant, atașant, celeri
tate, „pe cale de consecință“.

După o sută de articole în minu
natul „Supliment de cultură“ – și
scriindul azi pe ultimul – îmi
dau și eu seama ce curios e con
ceptul de transparență. Pe deo
parte, prin a fi transparent înțe
legem al invita pe celălalt să ur
mărească singur cele mai com
plicate procese din noi, ai pune
onest toate detaliile noastre la
dispoziție spre evaluare, pe scurt,
a ține totul la vedere. Dar transpa
rent înseamnă și a nu putea fi
deloc văzut, cu alte cuvinte, de ne
găsit, ial de unde nui. O rubrică
săptămânală înseamnă șansa de a

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
fi foarte aproape de cititori, cu bo
nusul neașteptat de a putea fi și
incognito ca un copil în mantie,
cu mască de Zorro. Eu mam bu
curat de fiecare articol ca de o că
lătorie imaginară săptămânală la
Iași. Acum a venit timpul pentru
călătorii adevărate la Iași. Uneori
ele nu pot fi făcute simultan.
Pentru geometri – pentru
orice om normal, ce mai! – dru
mul cel mai scurt între A și B este
linia dreaptă. Pentru un scriitor,
drumul cel mai scurt între A și B
este „depinde“. Și în asta stă, de
obicei, forța și slăbiciunea oame
nilor care se ocupă cu ceea ce
numim, cu un cuvânt dur, cultură.

Forța este a nuanțelor, fără care
toți suntem o apă și un pământ,
viața noastră e redusă la meca
nică, iar oamenii pe care îi iubim
devin doar marionete generice.
Slăbiciunea, pe de altă parte este
a relativizării excesive. Asta duce
la două mari rele: la tocmeală,
adică la negocierea principiilor, și
la toropeală, adică la incapacitatea
de decizie. Nu știu cât mai ajung
azi scriitorii la public. Cei care fac
jurnalism cultural pot fi însă, și ei,
furnizori de nuanțe. Orice jurna
list bun e și scriitor. Cred că de aici
ne vor veni multe surprize plăcute:
vom începe să găsim tot mai multe
texte fantastice pe bloguri și în

CULEGĂTORUL DE HARFE

limbaj odioase ale încadrării în
turma vlahă, dar, deși gemeni ai
imposturii, nu sunt la fel. Rezil
iență e impostorul urban, ca și e
de la țară, reziliență lucrează (mă
rog) la corporație & e bugetar la
vârf, are sinecură și secretară, ca
și e bugetar deal doilea. Slu
gărește și reziliență, slugărește și
ca și, dar alte mofturi au stăpânii.
Reziliență merge cu trotineta, ca
și e la prima generație care sa
dat jos din căruță. Practic, ca și e
nea Petrică Daea, reziliență e
noua generație de tineri frumoși
& liberi, romglezii. Reziliență e un
popas în familia limbilor de lemn
europene, ca și e getodac, are
vată în urechi să nul tragă cu
rentul, greieri în călcâie și un pic
de noroi șic sub unghii, dacă nu
copite. SDC

Toate pânzele
Cum se comunică lucrurile cele
mai intime, secretele noastre cele
mai periculoase, atunci când nu
le mai putem ține pentru noi?
Prin basme se spune că te duci pe
câmp, faci o groapă în pământ,
rostești aceste secrete acolo și
apoi acoperi groapa. Această ma
nevră complexă poartă azi
numele de „scrisul la ziar“.
Intimitatea noastră se ascunde
acum în plin spațiu public.

ANDREI CRĂCIUN
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A fost odată un festival
Recent sa iscat un mic scandal în
micuța capitală culturală euro
peană Timișoara: singurul festival
internațional de literatură cu o oa
recare tradiție (de zece ani) a ratat
pentru prima oară finanțarea pri
măriei orașului din pricina punc
tajului mic obținut de proiect –
același proiect care până acum a
avut ca rezultat o manifestare ce a
pus cât de cât orașul pe harta lite
rară a României (nu ca FILITul
ieșean, dar orișicât...).
Ce ma mirat – și ma făcut să mă gân
desc cum se schimbă vremurile, oame
nii și birocrația – a fost răspunsul
Centrului de Proiecte Timișoara la
contestația depusă de organizatorii fes
tivalului: „Aplicația“ (of, aplicația!) „nu a
prevăzutactivitățieducativecaresădes
chidă evenimentul cultural spre comu
nitate, spre grupurile vulnerabile, spre
cartierele orașului în toată diversitatea
lor.Deasemenea,obiectiveleacesteianu
sunt suficient de clar explicate în
aplicație și nu evidențiază elemente de
noutate pentru ediția din acest an“.

Culturalizarea asta deschisă
spre comunitate și spre grupurile
vulnerabile îmi amintește de litera
tura pentru mase cerută de propa
gandiștii comuniști în anii realis
mului socialist. Orice autor ale cărui
scrieri se abăteau de la proiectul
ideologic impus de partid risca să fie
acuzat de elitism, cosmopolitism, de
dispreț la adresa maselor populare și
să i se interzică dreptul la semnătură.
Asta în cel mai bun caz. În anii 1950
1960 muncitori din uzine și țărani din
sate erau strânși cu anasâna ca să fie
culturalizați, adică să asculte poeme
și proze ale unor tovarăși scriitori
care vorbeau despre realizările co
munismului, despre eroi ai muncii
proletare și despre planuri cinci
nale. Muncitorii și țăranii se plicti
seau, scriitorii, nu mai puțin, dar
activitățile se făceau și se bifau,
fiindcă așa o cerea politica partidu
lui. Ulterior artiștii invitați erau re
compensați (sau măcar tolerați)
pentru că participaseră la acțiuni de
culturalizare, iar activiștii de partid
își treceau activitățile respective în

CVurile care pe atunci nu se nu
meau CVuri. Țăranii și muncitorii
se întorceau la treaba lor și toată
lumea era mulțumită că scăpase de
încă o corvoadă.
Una din marile tâmpenii ale
concursurilor pentru finanțare din
zilele noastre este favorizarea necri
tică a „proiectului“ (adică a unei
înșiruiri de cuvinte scrise întro
limbă de lemn, cu ochii pe obiecti
vele cerute de finanțator, ca să le bi
fezi pe toate) în dauna tradiției
reprezentate de un festival care
funcționează cu succes de zece ani.
Rășpăluirea limbii de lemn zgârie
urechea numai când citești că
obiectivele festivalului „nu sunt su
ficient de clar explicate în aplicație
și nu evidențiază elemente de nou
tate“ – auzi, nu evidențiază ele
mente de noutate! („Ce mai faci,
scrii, citești? Nimic nou, nimic
nou...“) Deși, cei drept, obiectivele
literaturii în general nu pot fi expli
cate suficientde clar – ba chiar deloc
–, așadar de ceai mai susține oricât
de puțin o asemenea ambiguitate

care nu se deschide spre grupurile
vulnerabile? De ceai mai finanța
proiecte literare – și, în general, cul
turale? După cum scria undeva pe
Facebook prozatorul Michael Hau
lică, „dacă vine un ONG cu un con
curs de păcănele, [...] ar fi bun și
pentru persoane defavorizate, ar
ajunge în cartiere diverse“.
Întro cheie ironică, nu pot să
nu bănuiesc că încrederea oarbă pe
care o are echipa de la Centrul de
Proiecte în posibilitatea de a evalua
obiectiv, tehnic și decontextualizat
niște proiecte culturale își are origi
nea în cel mai mare succes și cel mai
mare rateu cultural timișorean pre
figurat la orizont: Capitala Culturală
Europeană. Timișoara șia câștigat
acest titlu grație unui proiect extra
ordinar pe hârtie. Unul teoretic. Iar
apoi, cu toate obiectivele bifate pe
hârtie, cu toate țintele atinse pe hâr
tie, cu toată atenția acordată co
munităților, defavorizaților, margi
nalilor, cartierelor, diversității pe
hârtie, când a fost să pună proiectul
de pe hârtie în practică, sa cam ales
praful. Fiindcă hârtia nu poate înlo
cui practica – sau, în cazul concret al
Festivalului Internațional de Litera
tură de la Timișoara, experiența a
zece ani de reușite.
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Îmi imaginez cu cinism cum ar
concepe un ONG, orice ONG, un ast
fel de proiect pe hârtie, ca să își asi
gure finanțarea: „Hei, ia uite ce vor
ăștia la cerințe! În regulă, băgăm un
prozator rom, mai băgăm șio poetă
oarbă, pardon, cu deficiențe de ve
dere, și să vedem dacă e cineva atât de
nesăbuit încât să ne respingă proiec
tul și să se trezească cu ditamai acu
zația de discriminare. Mergem prin
cartiere, facem lectură publică în
piețe, cu ceva muzică populară sau
altceva tradițional, local, ceo fi, să
vină lumea, și chiar dacă nu vine, sun
tem noi, avem echipa acolo, facem
poze și gata, am bifat evenimentul“.
Așa se face. Scriitorii ăștia eli
tiști nu înțeleg mersul vremurilor
înainte – că înainte era mai bine. SDC

Efectele războiului în politica românească
Au trecut sărbătorile pascale, a
trecut și 1 mai, iar activitatea a
revenit la normal. Adevărul e că
de câțiva ani au cam dispărut pe
rioadele moarte de după sărbă
tori. Cel puțin în sectorul privat,
nu prea mai e timp pentru
reacomodare.
Subiectul numărul 1 în societatea
românească nu mai e pandemia, ci
războiul. Până în toamnă, covidul
trece în plan secund, însă conflictul
din Ucraina continuă din păcate să
figureze sus pe agendă. E greu de
spus ce va urma în Ucraina și dacă
provocările Rusiei vor merge atât
de departe încât să determine o
reacție din partea NATO. Cert este
că, la cât de irațional a devenit
Putin, orice este posibil.
Totuși, nu avem motive să in
trăm în panică. Nu e cazul să ne
facem stocuri de ulei sau făină și
nici să intrăm în depresie na
țională. Suntem stat NATO, iar
garanțiile de securitate au ajuns
la cele mai înalte cote din istoria
României. Sigur că niciodată nu
știi ce îi poate pielea unui dictator

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
precum Putin, dar e greu de ima
ginat că Rusia își dorește să pro
voace NATO și să aibă parte de o
ripostă militară, în condițiile în
care nici măcar în Ucraina temuta
armată rusă nu a reușit mare
lucru. Militarii ruși sau retras din
zona Kievului, trupele lui Putin
fiind concentrate doar în estul
Ucrainei.
Între timp, românii își văd în
continuare de ale lor și e bine că
se întâmplă asta. Numărul de re
zervări pentru concedii este în
creștere, iar avioanele sunt pline
ochi aproape pe toate destinațiile.
La Aeroportul Iași nu mai găsești
loc de parcare în nici o zi, la orele
de vârf. Traficul de pasageri a

ajuns în aprilie la 140.000, foarte
aproape de recordul absolut înre
gistrat în 2018, când în luna au
gust au tranzitat aerogara 142.000
de oameni. E adevărat că la Iași au
fost mutate o parte din cursele
aeriene de pe Chișinău, însă
vedem că oamenii au planuri și se
mișcă.
În plan politic, singura în
tâmplare notabilă rămâne lăsarea
acasă a șefului Senatului Florin
Cîțu, după ce Marcel Ciolacu și
Nicolae Ciucă au decis să meargă
împreună la Kiev. Inițial era vor
ba de o vizită în Ucraina a șefilor
celor camere ale Parlamentului
(Cîțu și Ciolacu), însă pe fir a in
trat premierul PNL Nicolae Ciucă,
acesta deturnând întreg progra
mul, prin ministrul de Externe
Bogdan Aurescu.
În rest, continuă frăția PSD
PNL la nivel guvernamental și nu
sunt semne că ar apărea prea cu
rând fisuri în paradis. Debarcarea
lui Florin Cîțu de la șefia PNL a
fost de bun augur pentru colabo
rarea dintre liberali și social
democrați, Nicolae Ciucă fiind pe

placul liderilor PSD, din ce se
vede. Rămâne de văzut până unde
va merge această colaborare și
dacă nu cumva prietenia care se
înfiripă între Ciucă și Ciolacu nu
va duce la un mariaj de durată
PSD – PNL. Nu e vorba neapărat
despre o alianță între cele două
formațiuni pentru alegerile din
2024, dar pot exista garanții care
să vizeze o colaborare la guver
nare pe termen lung.
Dacă ne uităm la sondajele de
opinie din acest moment, este
soluția ideală pentru ambele par
tide. PSD are în toate măsurătorile
publicate în ultimele săptămâni
între 32 și 36 la sută, în timp ce PNL
abia adună douătreimi din scorul
socialdemocraților. PSD plus UDMR
nu ar fi suficient pentru o majori
tate, iar Ciolacu știe că o alianță cu
AUR înseamnă nu doar izolarea
PSD în Europa, exact ca în vremea
lui Dragnea, ci și trimiterea PNL în
opoziție, lângă USR. Pentru liberali,
mariajul cu PSD e garanția conti
nuării guvernării încă 4 ani. Foarte
probabil, baronii liberali nici nu
concep pierderea guvernării după

2024 și îi împing pe liderii partidu
lui către soluția continuării guver
nării în actuala formulă.
Imaginațivă cum ar reacționa pri
marii PNL dacă ar ști că partidul
va pleca de la Palatul Victoria. N
ar fi exclus ca un sfert dintre edilii
în galben să migreze către PSD.
Nu vom asista așadar la sur
prize majore în plan politic în
acest an. Dacă guvernarea PSD
PNL va merge (aproape sigur) mai
departe, întrebarea e ce se va pe
trece în opoziție. USR încearcă să
găsească temele potrivite pentru a
ataca puterea, dar semnalele con
tradictorii oferite de Dacian Cioloș
riscă să torpileze din interior un
partid cu reale șanse de creștere.
În ceea ce privește AUR, cu
cât se prelungește războiul din
Ucraina, cu atât partidul lui Geor
ge Simion scade. Liderii AUR șiau
pierdut suflul și au dispărut din
primplan, tema războiului fiind
mult prea tare pentru a te putea
face auzit cu vreun alt subiect. În
plus, sunt semne că AUR se va de
zintegra până la alegerile din
2024. SDC
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Călătorie spre mine
Oricât m-aș strădui să
cern discurile bune
dintre zeci, sute sau
mii ieșite la iveală
săptămânal, tot nu
izbutesc să le
menționez pe cele
care transmit – chiar
fulgurant – ceva
esențial. Gânduri,
sentimente, stări,
emoții etc. – nu vă
mai plictisesc, știți
bine că muzica este
și altceva decât o
ﬂușturatică afacere.

Pot săi înțeleg pe meseriașii care
își dedică viața acestei industrii,
mânați de iluzia că is no business
like showbusiness. Biete ființe
ahtiate de fame & fortune, ele nu
vor pricepe niciodată că egoismul
lor primordial oferă energia nece
sară câtorva, aleși de zeul Apollo
săl celebreze prin muzică, poezie
și artele adiacente. Confuzia între
năimiți și născuți funcționează

mai abitir în zilele noastre, când
orice posesor de computer și
legătură la internet speră să dea
lovitura, dacă învață să folosească
un program gratuit de „făcut“
hituri. Și poate că nu greșește prea
mult: cine știe care este voința
zeului?!
„I got a mad man living in my
head man
He ain’t got no sense man
He ain’t paying rent
Obviously I wanna put him in
a headlock“
Așa începe piesatitlu a noului

album, Ego Trip, lansat de grupul
Papa Roach chiar pe 4 martie
2022. Maș sumeți oare dacă aș
composta niște fraze despre stra
nia coincidență care mă obse
dează totuși prea puțin ca săi
acord vreo importanță? (4 martie
este ziua mea de naștere; și naș
zice sămi fi trecut nebăgată în
seamă măcar o dată în viață –
judecați și dvs., apropo de 4
martie 1977!) Onest fiind în
clipele neutre, nam să comit
aberația agățării de brăcinarul
unei trupe care știe despre mine

tot atât cât știu eu despre acti
vitatea din Alpha Centauri. Nici
nam reținut data punerii în
circulație a discului; mia sărit în
ochi la verificarea de rutină pe un
site enciclopedic. Dar bag seamă
că versurile sus citate mi se cam
potrivesc...
E ciudat că, deși am auzit me
reu piese deale trupeților ăștia, nu
leam dat suficientă atenție până
la discul deacum. Probabil mă
distra mult locul de proveniență al
găștii: Vacaville, California. Ca la
tot rrromânul verde, pus pe glume
stupide, în mintea mea se făcea
conexiunea între animalul vacă
(substantiv din limba noastră), și
un oraș, desemnat generic prin
vocabula ville, care vine din fran
ceză! Vă zic serios: am bănuiala că
în capul meu locuiește un zevzec!
Iar dacă nu este așa, de ce mă
pomenesc țopăind, agitat de rit
muri rapmetal zbierate cât se
poate de viguros și antrenant, pline
de furie și revendicări absolute,
rulate în media underground de
trupe ca Rage Against The Ma
chine, Slipknot, Limp Bizkit, Po
werman 5000, Korn, Godsmack și
altele? Nici nu vreau sămi amin
tesc: pe vremea când exersam la
videoclipuri și trucaje CGI, am
comis unul folosind ca soundtrack
(la cererea clientului!) o piesă

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Linkin Park caremi bântuie
memoria, trezindumă din somn
cu efectul horror scornit la plez
neală!...
Ego Trip (titlu derutant ca un
șoc electric pentru candidații la
insanitate) are 14 piese și coperta
parcă decupată dintro revistă SF
concepută de copii bătrâni, ca
mine. Cvartetul de bază arată o
formă excelentă: Jacoby Shaddix,
vocal, Tobin Esperance, bas, Jerry
Horton, chitări și Tony Palermo,
tobe, toți contribuind și cu alte
instrumente. De unde concluzia:
în aproape trei decenii de existență,
trupa șia câștigat statut profesional
solid. Iar asta se simte în atmosfe
ra generală a discului, impecabil
condensată compozițional. Sincer
vorbind, mi se pare una dintre acele
realizări confortabile care te trimit
obligatoriu să asculți primele în
cercări ale „firmei“ azi consacrate.
Nebun(atic)ul din mintea fiecărui
artist se domolește, obosit sau
vindecat spre finalul călătoriei către
sine.
Ceea ce nui cazul meu,
evident! SDC
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Show rezultat din
creativitatea umană
și inteligența artiﬁcială
Improbotics e o companie
alcătuită din improvizatori și
specialiști în inteligenţă
artificială cu o ingeniozitate
ce trece dincolo de medie,
angrenaţi într-un parcurs
artistico-știinţific. Întrebarea
fundamentală la care caută
răspuns încă de la înfiinţare e
dacă un robot poate inventa
un story? Ideea show-ului și
dezvoltarea ei ţine de dr.
Piotr Mirowski și dr. Kory
Mathewson, ambii preocupaţi
de aportul inteligenţei artificiale în sfera spontaneităţii
ad-hoc. Ce le-a stârnit curiozitatea a fost „explorarea
modalităţilor de a utiliza
inteligenţa artificială în contextul improvizaţiilor și investigarea interacţiunii ommașină“, cum mi-a spus, pe
Zoom, firește, Piotr Mirowski.

Improbotics este un spectacol ghidat
de inteligența artificială, prezentat de
sute de ori, printre altele la Edinburgh
Festival Fringe (2017), Edmonton
Fringe Festival (2018), festivaluri de
improvizație din Amsterdam (2019),
Würzburg (2019), Göteborg (2019),
Edinburgh (2020), Uppsala (2020),
Festivalul Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iași (2021).
Peripeția experimentală a de
butat în 2016, ca un duet om
robot, HumanMachine. Piotr
Mirowski și Kori Mathewson se
aflau primul, la Londra, al doilea,
la Edmonton, în Canada. Mirowski
studia search query automplete,
un soft care când scrii ceva întrun
browser completează pentru tine
ceea ce anticipează că vei tasta, o
combinație de statistică, jocuri de
probabilitate, dintrun punct de
vedere cam ca întro improvizație.
Așa ia venit ideea dea apela la
tehnologiile înalte în HumanMa
chine, împreună cu noul său prie
ten de creație, Kory Mathewson.
Printrun intermediar, șiau dat
seama că îi frământă aceleași între
bări, așa că Piotr ia scris un email
kilometric lui Kory, acesta sa suit
în avion și sau întâlnit pe Tamisa.
Pur și simplu!

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

CREATIVITATEA UMANĂ ȘI
POTENȚIALUL NOILOR
TEHNOLOGI

HumanMachine e un soi de fu
ziune, cum singuri o definesc,
între improvizația teatrală și IA,
apelând la tehnologia comunică
rii la distanță, „țintind și explo
rând înțelesurile creativității și
spontaneității“, precizează Piotr.
Pentru cei doi și artiștii care li
sau alăturat, IA sunt sisteme,
mașini, iar întrebuințarea lor nu
merge „în nici un caz pe logica în
locuirii, ci pe ceea ce poate aduce
IA ca instrument în procesul sce
nic. Robotul e o bucată de soft,
este întruchiparea lui materială și
trebuie să fie drăguț, pentru ca
publicul să îl placă. Teatrul este,
prin definiție, realitate simulată,
iar IA se poate implica, la rândul
ei, ca instrument în această ope
rațiune“, e convingerea lui Piotr.
„Legătura umană rămâne, în con
tinuare, esențială, chiar dacă în
peisaj intervine IA“, continuă el,
legătura dintre artiști, aflați une
ori la mii de km distanță, dar și
dintre publicuri. Adesea live
streamingul înseamnă o sală în
care fiecare improvizator se află
în fața unor spectatori, plus un
mixaj al acestor liveuri întrun
show online urmărit de alți spec
tatori pe ecranul propriul device.
HumanMachine a avut o pri
mire foarte bună, iar succesul ia
stimulat pe realizatori să îl ex
tindă. Așa sa născut Improbotics.
E o propunere inovativă ce inte
grează organic creativitatea uma
nă și potențialul noilor tehnolo
gii. Showul mizează pe imersiu
nea întro realitate virtuală prin
combinarea roboților, a spațiului

electronic și a unor oameni crea
tivi – artiști și tehnicieni. „E o
formă intermediată de întâlnire
întrun format caracteristic tim
pului istoric pe care îl trăim. Ac
torii sunt teleconectați și reuniți
întro scenă virtuală administrată
de un moderator electronic. Im
probotics invită audiența să ex
ploreze felul în care actori dis
tanțați fizic pot comunica și juca
fără probleme coordonați de o
mașină. Provocarea noastră ilară
și imposibilă mizează pe bizareria
situației, inventivitate și legătura
umană“.

O UNEALTĂ LA
ÎNDEMÂNA CREATORILOR
DESCHIȘI
Dialogurile sunt parte a unei
structuri narative, a unei povești
care se naște din subiecte anun
țate de oameni, dar desemnate de
IA, care contribuie și ea la acest joc
de creativitate. Cea umană e im
predictibilă, practic imposibil de
anticipat; cea artificială se află în
siajul primei, valorificând statis
tici, analiza de posibilități, poten
țialitățile de anticipare, propu
nând și ea variante. În discuție
sunt raporturi imitative, IA e ac
tivă întrucât IU o programează pe
baza propriului fel dea fi, un fel
multiplu, variat, care se va regăsi
în opțiunile softwareului ca me
die probabilistică.
Baza structurală a IA este, in
discutabil, IU. Așa cum e greu de
anticipat ce va spune Piotr Mi
rowski la tema poeziei, la fel de
imprevizibil e ce opțiune va alege

TIR IMAGINATIV PRIN FORȚA
DE SUGESTIE AUGMENTATĂ
Sesiunile Improbotics apelează la
întâlniri pe Zoom difuzate în timp
real pe YouTube, întrun setup
care le îngăduie să adune actorii pe
același ecran întrun mediu virtual.
Șapte artiști și roboțelul
A.L.Ex încântă cu numere de co
medie o audiență pulverizată în
întreaga lume. Unul dintre ei zice
exclusiv replici imaginate de IA,
devine vocea și corpul pentru dia
logurile generate de soft. Softul
nu e mai dotat intelectual decât
noi, doar a fost programat să an
ticipeze probabilistic ce replică
vor rosti actorii, în ce direcție va
merge spontaneitatea lor imagi
nativă. Nu e doar ceva funny, e și o
mică probă în desfășurare, pentru
că operează o comparație între
ceea ce generează mintea umană
și ceea ce generează IA pe o anume
temă. Nu că mintea umană nar
veni cu varii propuneri, fie în mai
multe versiuni personale (prima
propunere contează la showurile
acestea, spontaneitatea nativă și
exercițiul, însă adesea variantele
ulterioare, mai amprentate de
gândire, pot fi surprinzătoare).
Temele de impro vin dinspre
public, îi sunt solicitate, impli
cândul direct. Sunt vehiculate și
imagini care să declanșeze tirul
imaginativ prin forța lor de suges
tie augmentată. IA este cea care
alege pe ce subiect să brodeze
fantezia artiștilor, A.L.Ex e mode
ratorul, preia lidershipul.

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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IA (A.L.Ex) în același caz. Integra
rea structurilor diferite subli
niază convingerea grupului că IA
este o unealtă la îndemâna crea
torilor deschiși, care știu cum să
îi facă loc în scena de teatru, pen
tru un supliment de spectaculos.
Uimitor la Piotr Mirowski și
la camarazii săi de creație e ma
niera avangardistă în care reușesc
să pună în legătură ceva atât de
aparte și de greu de cuantificat
precum spontaneitatea omului cu
potențialul de unealtă a IA. O fac
combinândule în proporții co
recte, justificate de pariul artistic
al proiectului. Și mai surprinde
felul interactiv în care, cu mult
înainte de pandemie, au descope
rit și utilizat mediul virtual ca unul
propice creației artistice. Combi
nând original liveul, arta vie, cu
liveul digital, cu streamingul în
timp real, contributorii aflânduse
pe meridiane diferite, dar pe
aceeași lungime de undă creativă,
în același cloud estetic. SDC
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Din idei și personaje se
construiește o lume întreagă
NONA RAPOTAN

Aurora Liiceanu

Subiectul, paradoxal, nu este o ea
sau un el, ci o idee. Personajele,
alese întotdeauna cu grijă, reale
sau plăsmuite, nu fac altceva
decât să se pună în slujba ideii. E
o calitate rarisimă, care, îndrăz
nesc să afirm asta, derivă din pre
gătirea ei inițială. Psiholog de
mare forță, cu practică de cerce
tare care se întinde dea lungul
anilor, Aurora Liiceanu reușește
să nu piardă oamenii pe traseul
literar al construcției în sine, ci
din contra, ei devin valoroși în
măsura în care se adună în jurul
ideii cărții.

e o prezență
constantă
în lumea literară
românească. Cărțile
ei apar cu o regula ritate de metronom
și de fiecare dată
cu alt subiect.
Chiar dacă stilul

SERIA DE AUTOR
La Editura Polirom prima carte
scrisă de Aurora Liiceanu a fost
Rănile memoriei. Nucșoara și re
zistența din munți, în 2003. Cartea
a cunoscut ulterior și alte ediții, la
aceeași editură, iar în 2009 a apă
rut Prin perdea, un volum de me
morii personale – care și el a
cunoscut mai multe ediții.
Așa se face că astăzi vorbim
despre seria de autor Aurora Lii
ceanu, cu o grafică de copertă
care o individualizează și o face
inconfundabilă. O serie căreia
Aurora Liiceanu i sa dedicat în
totalitate, căci de la Madlena
(apărută în 2017) încoace volu
mele apar cu o ritmicitate demnă
de cei mai buni scriitori profe
sioniști, dar nu e de ignorat și
modul cum toate cărțile se adună
în jurul unor ideiforță.
Memoria personală, vie, infi
delă, dar care o transformă pe
scriitoare întro martoră a vremu
rilor, se combină cu un studiu in
tens, întins dea lungul anilor și
care sa orientat în jurul câtorva
obiective. Pentru Aurora Liiceanu
personalitatea unui om este un
construct a cărui existență se da
torează unui amestec unic de
cauze și factori. Așa se explică
predilecția pentru conservarea
mărturiilor sau faptelor celor care
au participat la rezistența din
munți din primii ani ai regimu
lui comunist românesc (interes

este recognoscibil,
cărțile scrise
de ea vor provoca de
fiecare dată, grație
subiectului ales și
al manierei de
punere în evidență
a acestuia.
vizibil și în următoarele volume).
Modele de viață în sine, oamenii
aceia au făcut istorie fără să fie
conștienți de asta, simțul datoriei,
patriotismul și alte valori ce as
tăzi par uitate iau determinat să
reziste și să supraviețuiască în
condiții de neînțeles pentru mulți
dintre noi. Cartea a apărut întro
perioadă în care interesul publi
cului pentru aceste mărturii era
mai mare decât în prezent și aici
este momentul sămi exprim re
gretul pentru regresul valoric
care pare să dicteze lumea cultu
rală românească. Astăzi se vor
bește doar sporadic sau conjunc
tural despre aceste personalități,
în timp ce numai câțiva entu
ziaști fac eforturi uriașe să gă
sească și să păstreze mărturii și
dovezi despre oamenii care șiau
păstrat verticalitatea și nau fă
cut compromisuri, deși asta lear
fi ușurat viața.

AMESTEC DE MEMORII
PERSONALE ȘI FICȚIUNE

Așteptarea Penelopei, Madlena,
Sindromul Garbo. Despre celebri
tate și anonimat, Relații eșuate. Să
nu te încurci niciodată cu un
bărbat însurat, Efectul de undă,
Totdeauna singură. Nefericiri pa
ralele sunt câteva din cărțile de
succes ale seriei de autor de la
Editura Polirom. Un amestec de
memorii personale și ficțiune pu
ternic amprentat de calitățile in
trinseci ale scriitoarei: rafina
ment, cultură generală consoli
dată printro îmbinare unică de
experiențe/ experimente și ob
servații de ordin profesional, iar
fundamentul acestei combinații
este, cum altfel, lectura asumată,
continuă.
Miam imaginato de multe
ori pe Aurora Liiceanu fișând cărți
din cele mai diverse domenii, căci

detaliul atrage întotdeauna aten
ția. Niciunul dintre personajele
sale, femei ori bărbat, nu se ivește,
pur și simplu, dintre paginile
cărții. Pusi Cocea, Eleni și Tina,
Charlesși Anne Lindbergh, Greta
Garbo, Zelda Joyce Carol Oates
sau Catherine Pozzi reprezintă tot
atâtea portrete de oameni cât se
poate de reali, asociați deseori cu
personaje din cărțile unor scrii
tori celebri, cu toții vin să alcătu
iască o galerie de portrete unică
în literatura românească. Se în
tâmplă săi înțelegem și să nii
apropriem pe oamenii aceștia pen
tru că Aurora Liiceanu are grijă să
aducă în discuție noi calități, noi
trăsături (să ne înțelegem, nu toate
pozitive).
„Când am început cartea
Aurorei Liiceanu, centrată pe con
ceptul de așteptare, aveam în
minte variate forme de rezistență
prin așteptare, de la cea îndelung

exersată cu ajutorul mai multor
tehnici și până la cea impusă din
exterior, sub presiunea unor fac
tori imposibil de ignorat sau de
eludat. Aurora Liiceanu vorbește
despre «așteptare» și despre «aș
teptători», referinduse la câteva
personaje din mitologie și literatură
(Penelopa, soția lui Ulise, apoiEszter,
din romanul Moștenirea Eszterei,
scris de Sándor Márai, Gatsby al lui
Scott Fitzgerald, Florentino Ariza,
personajul principal din Dragostea
în vremea holerei, celebrul roman
scris de Gabriel Garcia Marques),
dar și la persoane reale, cum ar
fi Hadley, prima soție a scriitorului
Ernest Hemingway, Joyce Carol
Oates, cunoscuta scriitoare ame
ricană sau cunoscutul niponolog
Donald Keene. Sunt decupate di
verse scene din viața acestora,
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sunt analizate relațiile lor, ra
portarea la diverse tipuri de
așteptare, rezistența în fața pre
siunilor exterioare sau a tentației
de a renunța. Uneori, așteptarea e
benefică. Alteori, e distructivă,
devoratoare la limita suportabi
lității.“ (Viorica Stăvaru pentru
Bookhub, 6 aprilie 2020)

acest lucru la nivel de individ,
ceea ce te face să te gândești cum
lear fi fost acestor oameni astăzi,
când libertinajul este cultivat asi
duu sau când libertățile personale
primează în fața celor colective.

FIECARE VOLUM
ESTE STRUCTURAT
ÎN JURUL UNEI TRĂSĂTURI
CARDINALE

Multe amănunte sau detalii sunt
reluate în diferite locuri din car
te/ cărți, dar Aurora Liiceanu nu
face întâmplător acest racursi: re
luarea detaliilor se face din cu
totul alt unghi, cu scopul relevării
unor trăsături de personalitate
mai puțin evidente.
Pe de altă parte, ceea ce face
scriitoarea îmi amintește de si
tuația martorilor unui accident:
expunerile acestora cu privire la
ce sa întâmplat nu vor fi nicio
dată identice, de aceea este nevoie
de un polițist care să le pună cap
la cap și să construiască o singură
poveste. Fixarea personalității în
câteva trăsături (cardinale și/ sau
principale) devine efect al acestui
procedeu, iar în final cititorii vor
constata nu doar că sunt mai
toleranți decât erau atunci când
au început să citească volumul, ci
chiar șiau schimbat unele con
vingeri.
Cum arăta în 2017 pentru
Bookhub chiar autoarea, „amin
tirea cere o reconstrucție a ceva
care a existat. Un romancier
englez, L.R. Hartley (18951872), a
spus un lucru interesant: «trecutul
este o țară străină», lăsând să se
înțeleagă că multe lucruri reapar
în mintea noastră ca și cum nau
existat. Cred că asociațiile între ce
ne apare repede și ce apare mai
târziu au loc în mod firesc și de aici
se naște reconstrucția trecutului.
Pentru mine nu a fost un efort și
cred că detaliile precise care apar
nu sunt ficțiuni, ci descoperiri,
revelații ca întrun laborator de
fotografii. Uneori recitesc ceea ce
tocmai am scris, gândindumă că
pot aduce încă un detaliu, o
culoare, un obiect“.

Cărțile Aurorei Liiceanu sunt des
tul de greu de încadrat din punct
de vedere stilistic, poate de aceea
Editura Polirom a găsit necesară
înființarea seriei de autor, dar așa
se explică și de ce toți cei care au
scris despre volumele ei nu găsesc
ca fiind necesară o anumită înca
drare, așezare întrun spațiu lite
rar bine delimitat. Cred că aici
rezidă una din dorințele exprese
ale autoarei, aceea de a scrie lite
ratură, dar altfel decât toți cei
cultivați de ea dea lungul anilor.
Găsesc aici și o nevoie de stabili
tate, de ancorare a laturii ei pro
fesionale (de care nu se dezice
nicicum) astfel încât cartea ei de
vizită să nu aibă de suferit.
Nu se va vorbi niciodată des
pre psihologul ratat (iertațimă,
dar nu mă împac nicicum cu femi
ninul psihologă) Aurora Liiceanu,
cum nu se va vorbi nicidecum
despre scriitoarea ratată Aurora
Liiceanu. Din fiecare rând al
cărților ei răzbate, înainte de ori
ce, ideea. Fiecare volum în parte
este structurat în jurul unei trăsă
turi cardinale (ca să folosesc jar
gonul psihologilor), care uneori
face ca mai multe volume să se
lege întrun fel de miniserie.
Este cazul, de exemplu, al vo
lumelor Efectul de undă și Tot
deauna singură: în primul volum
în centrul atenției este Samuel
Jean Pozzi, pentru ca în cel deal
doilea volum lumina reflectorului
să cadă pe Catherine, soția aces
tuia. În fapt, în cele două cărți Au
rora Liiceanu zugrăvește o epocă
întreagă – sfârșitul de secol XIX și
debutul celui deal XXlea – cu
scopul de a scoate în evidență o
serie de factori și elemente care
contribuie în mod activ la mode
larea personalităților în sine. Nici
unul dintre soții Pozzi na fost lip
sit de defecte, chiar dimpotrivă.
Fiecare șia scris istoria (perso
nală) întrun mod aparte, influ
ențat de celălalt, dar și de epoca în
care a trăit. Nici una dintre nor
mele societății na fost respectată
sau încălcată fără să se resimtă

CITITORII VOR CONSTATA
CĂ SUNT MAI TOLERANȚI

NU POȚI SĂ O SUSPECTEZI
CĂ AR FI ADEPTA
UNEI IDEI LA MODĂ
Cărțile Aurorei Liiceanu se re
marcă și prin lipsa tonului mora
lizator. Trăim vremuri în care
literatura este instrument de pro
pagandă mai mult ca oricând,
scriitori susțin o idee sau alta și
nu se feresc să aducă și la nivel de
scriitură convingerile personale,
să le facă transparente. Așa se face
că astăzi foarte mulți cititori își
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aleg cărțile și în funcție de cât de
activ social este scriitorul sau da
că este de dreapta sau de stânga
din punct de vedere politic. De aici
și nișele sau bulele de scriitori și
cititori care ajung astfel să nu mai
citească decât anumite cărți și li
teraturi, ceea ce, evident, este în
defavoarea literaturii în genere,
dar și a oamenilor de cultură.
Astăzi, noțiunea de cultură
generală înseamnă cu totul și cu
totul altceva decât însemna la în
ceput de secol XX; de altfel, aceas
tă sintagmă a cunoscut schimbări
de sens foarte serioase dea lun
gul timpurilor.
Ei bine, cărțile Aurorei Lii
ceanu nu se încadrează nici la
stânga, nici la dreapta, nau o am
prentă definită din acest punct de
vedere. Nu poți să o suspectezi pe
autoare că ar fi adepta unei idei
care este la modă sau care face va
luri, e departe de ea orice astfel de
încadrare.
SUBTILE
SEMNE DE OMAGIU
În altă ordine de idei, chiar dacă
în aceste volume se regăsesc ade
sea strecurate amintiri personale,
ele nu sunt aduse în discuție
dintro nevoie de autoapreciere,
ci dintrun motiv mult mai puțin
egoist: Aurora Liiceanu a crescut
întrun mediu cultural fertil, a
fost influențată de anumite per
sonalități ale momentului, par
cursul ei academic a fost in
fluențat de diverși teoreticieni
sau practicieni, la fel și noi, citito
rii cărților ei.
Găsesc în aceste conexiuni
semne de omagiu subtile adus aces
tor personalități; necesar și util acest
omagiu, mai ales că astăzi tinerii se
dezic foarte repede de istoria fami
lială, unii chiar dau impresia că în
ainte de ei na fost nimic.
Așa cum chiar ea arăta pentru
Bookhub, pe 17 iulie 2020, „Sa
schimbat mult ierarhia valorilor.
Dacă ne uităm rapid la juriile con
cursurilor vedem persoane notorii,
care sunt alese pentru notorietatea
lor și nu datorită unor criterii de
meritocrație. Dacă are succes la
cântat este suficient ca să fie întrun
juriu, dezinhibiția prezentatorilor
din televiziune este năucitoare. Se
simt puternici, lipsiți de cea mai
mică sfială, cu totul siguri pe ima
ginea lor minunată. Nu știu cum
vor înțelege cei tineri că imaginea
contează, dar nu definește o per
soană, că imaginea este perisabilă
și golul din spatele ei nu poate fi
umplut cu nimic. Mulți specialiști
consideră că ceea ce era un cod

cultural al intimității nu mai există
și că nu știm cum să definim astăzi
intimitatea“.
UN SPIRIT LUDIC DE CARE
NU SE DEZICE

Totdeauna singură. Nefericiri
paralele, cea mai recentă carte
din serie de autor Aurora Liicea
nu, se construiește tot în jurul
ideii de faimă/ faimos, idee ex
pusă cu foarte mare talent în Sin
dromul Greta Garbo. Despre ce
lebritate și anonimat.
Tind să cred că și în următoa
rele volume vor mai exista refe
rințe la acest subiect, anume
relația dintre faimă și singurătate,
dar sunt curioasă să aflu ce perso
naje îi vor sluji pentru aducerea
altor detalii în prim plan. Scriitoa
rea are și un spirit ludic de care nu
se dezice, astfel încât în orice nouă
apariție ea strecoară și câteva
semne în legătură cu subiectul/
subiectele viitoarelor volume.

Aurora Liiceanu gândește ci
clic, întrun proiect ce ia o am
ploare tot mai mare și pe care nu îl
abandonează. Vedem, simțim clar
că mai are multe de povestit. Iată
câteva motive pe care mă bazez
atunci când susțin că seria de
autor Aurora Liiceanu a Editurii
Polirom va avea viață lungă. SDC
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Povestea celor două surori continuă
Numele scriitoarei italience Donatella di Pietrantonio le este deja cunoscut
multor cititori români, căci în 2020 a fost tradus la Editura Polirom romanul
Cea care se întoarce, o carte ce explora – cu multă ﬁnețe psihologică și fără
patetism – relații de familie complicate, traumatizante. În centrul poveștii se
aﬂa o adolescentă de 13 ani, fără nume, care se trezea întoarsă în casa
părinților de a căror existență habar nu avusese, ea ﬁind crescută de o
mătușă pe care o știa drept singura mamă.
DANA PÎRVAN

Noua viață pornește cu povara
dublului abandon, pentru care nu
primește explicații și pe care nu îl
poate înțelege, cu atât mai mult
cu cât era smulsă dintro viață în
care primise o educație și în care
avusese parte de confort material
și, dintro dată, este obligată să
trăiască în condiții precare, ală
turi de părinți cu care nu are mai
nimic în comun.
În coșmarul noii vieți, legă
tura puternică ce se naște între ea
și sora sa, Adriana, îi oferă motive
pentru a rezista și pentru a conti
nua. Intriga romanului privilegia
serpentinele emoționale trăite de
tânăra prinsă între cele două
mame, dar și legăturile sufletești
speciale pe care le avea cu sora
mai mică și cu Vincenzo, fratele
mai mare.
În 2022, tot la Editura Poli
rom a fost tradus de Mihaela
Găneț un alt roman al Donatellei

Di Pietrantonio – Borgo Sud, în
care autoarea duce mai departe
povestea celor două surori, ajunse
la maturitate. Este bine de spus că
Borgo Sud poate fi citit și inde
pendent de romanul anterior, dar
dramele celor două femei vor fi
mai bine înțelese de cei care le cu
nosc traumele din copilărie și din
adolescență. Protagonista fără
nume a reușit să evadeze din lu
mea părinților și a devenit profe
soară de literatură la o univer
sitate, pe când Adriana sa refu
giat în relația cu un pescar mai tot
timpul plecat. Relația dintre cele
două surori este complicată, dis
funcțională, la mijloc de iubire și
ură, precum și relația dintre ele și
mama lor. În paralel, romanul
pune sub reflector și relațiile aces
tora cu bărbații de care se îndră
gostesc, niciuna neavând parte de
o maturitate senină, fericită.
Dacă în primul roman poves
tea începea cu sosirea fetiței în
casa mamei de care nu știuse că
există, incipitul romanului Borgo
Sud neo prezintă pe Adriana

sosind la ușa surorii sale, ce
rândui acesteia găzduire pentru
ea și pentru fiul ei de a cărui
existență tânăra femeie habar nu
avea. Adriana pare din toate
punctele de vedere o victimă: a fa
miliei care nu îi oferise educație,
fiind trimisă din adolescență să
muncească, a mamei cu care avu
sese o relație tensionată, ba chiar
plină de violență reciprocă, a ta
tălui lipsit de implicare și de em
patie, a bărbatului înglodat în
datorii, iresponsabil și violent,
care nu șia asumat cu adevărat
relația cu ea, și nici creșterea co
pilului. Borgo Sud este numele
satului de pescari în a cărui reali
tate crudă rebela Adriana duce o
viață complicată.
Personajul narator este aici o
femeie care se străduiește să con
struiască și să întrețină relația cu
membrii familiei sale, dar și cu
Piero, bărbatul iubit care o va pă
răsi. Își va trăi viața în funcție de
viețile celor apropiați, mai ales a
surorii și a fostului soț. Nu alege
rile ei, ci alegerile acestora îi de
termină acțiunile, o trag înapoi
tocmai în viața pe care dorie să o
lase în spate.
Scriind povestea celor două
surori, autoarea a creat două per
sonaje cu identități aflate în con
trast, două femei puternice care
au, în pofida tuturor suferințelor,
o legătură indestructibilă: „Pen
tru fiecare dintre noi rămânea
însă certitudinea existenței celei
lalte, la capătul unei dureri pe
care nu neo mărturisiserăm una
alteia“. Toată viața se vor simți or
fane, doar că naratoarea va ști,
spre deosebire de Adriana, să as
cundă golurile: „Fluturam ilicit o
falsă normalitate“. O idee ce stă
ruie în subtext este aceea că suro
rile poartă în ele pierderea și
poate că de aici le vine puterea.
Indestructibilă pare a fi și
afecțiunea pe care io va purta lui
Piero și după divorț: „În acel mo
ment nu eram pregătită să exist
întrun viitor diferit de al lui. Nu

am fost niciodată, nici după acel
moment, nici astăzi. Încă nu îmi
vine să cred, doar păstrez distanța
pe care miam impuso. Am rămas
fidelă unui bărbat care nu mă
putea iubi. E secretul meu, gestul
meu de credință“. Îi unise, para
doxal, singurătatea fiecăruia. Și
fiecare dintre singurătăți se încăl
zea când erau alături. În străfun
duri, însă, rămăseseră niște străni:
„Piero avea în jurul său un fel de
câmp magnetic, care în timpul
anilor noștri de căsnicie îmi res
pingea supărarea, înlătura anu
mite întrebări, genera echivocuri.
Nu am trecut niciodată dincolo de
acea limită, nu am ajuns niciodată
la adevăratul Piero. Îmi era teamă
să pătrund dincolo de aparențele
calme precum marea de după du
nele de la Cerrano“.
Și în romanul Borgo Sud,
scriitura Donatellei Di Pietranto
nio este simplă și în același timp in
tensă. În ciuda rănilor emoționale
pe care le conturează și a căror
evoluție o urmărește, romanul este

lipsit de accente melodramatice.
În schimb, multe fragmente – și
mai ales reflecțiile retrospective
ale protagonistei – sunt de o sen
sibilitate subtilă, emoționantă,
consistența psihologică a drame
lor individuale și de familie căpă
tând contur prin flashbackurile
care leagă diferitele perioade din
trecut de prezentul celor două
femei.
„Adriana mia cerut o rugă
ciune, iar eu nu mai știu nici una.
Când eram copilă, le știam pe
toate pe de rost. De fapt nu leam
uitat, dar dacă încerc să spun una
în șoaptă, nu sună firesc. Ca și
semnul crucii pe care îl fac când
intru să vizitez o biserică. De
mulți ani am încetat să cred. Cu
toate astea, în mine crește o mis
terioasă recunoștință pentru sal
varea Adrianei.“ SDC
Donatella Di Pietrantonio, Borgo
Sud, traducere din limba italiană și
note de Mihaela Găneţ, Polirom,
2022
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GENIUL DISCRET

Un omagiu Radu Lupu

Pe 18 aprilie, vestea dispariției lui
Radu Lupu, la 76 de ani, a creat o
veritabilă undă de șoc în întreaga
lume. De la prieteni apropiați și
mari personalități interpretative,
până la muzicieni cu care a
împărțit ocazional scena sau me
lomani care lau aplaudat în reci
taluri și concerte, declarațiile din

socialmedia sau necrologurile
presei internaționale sunt tulbu
rătoare: „Ne va lipsi enorm, nu
doar nouă, românilor, ci întregii
lumi muzicale“, spune Mihai Con
stantinescu, fostul director execu
tiv al Festivalului Enescu și coleg
de liceu cu Radu Lupu, care în
mandatul său a reușit performan
ța săl aducă acasă de două ori pe
marele pianist.
„Lumea a pierdut un poet, un
uriaș cu suflet bun și blând“, scrie
Yuja Wang pe Instagram; „Pentru
mine, Radu a fost lumina muzicii,
a tinereții, a formării mele ca mu
zician și ca prieten“ – Cristian
Mandeal; „A murit pianistul care
șia uluit ascultătorii“ – „The New
York Times“; „Devastat la pierde
rea unuia dintre cei mai mari mu
zicieni de astăzi“ – SeongJin Cho;
„Radu Lupu a fost arhimagul pia
nului“ – Alex Ross; „a murit pia
nistul indicibilului“ – „Le Monde“.
Emoționante pentru mine, în
simfonia dezolării la plecarea din
această lume a interpretului ro
mân, sunt cuvintele pianistului
belgian Julien Libeer: „Ai putea
spune că sunt două feluri de oa
meni în lume: cei care lau ascultat

pe Radu Lupu în direct și cei care
nu lau ascultat. În urmă cu vreo
cincisprezece ani a susținut un re
cital la Bruxelles – Ballades de
Brahms, Beethoven op. 31, câteva
Preludii de Debussy. Strict vor
bind, nu a fost cel mai bun con
cert al lui – îmi aduc aminte de
unele scăpări de memorie și al
tele. Dar cui îi pasă. Relația lui cu
instrumentul a depășit orice am
auzit vreodată – cu siguranță,
dincolo de propriile înregistrări,
care nu au surprins niciodată cu
adevărat magia prezenței sale
live. Până în ziua de astăzi, bisul
lui din acea seară – primul Inter
mezzo op. 117 de Brahms – este
unul dintre momentele majore
din viața mea. A fost ca și cum ar
fi creat o gaură în spațiutimp – și
abia mă refer la asta metaforic.
Dinu Lipatti și Radu Lupu au avut
același profesor. Oricât de mult aș
regreta că nu lam ascultat pe pri
mul, faptul că lam auzit pe Lupu
compensează. Recunoștință nes
fârșită față de acest vestitor al
unei lumi mai bune“.
Nu a fost doar „unul dintre
cei mai mari pianiști ai timpului
nostru“. Radu Lupu a fost unul

Radu Lupu în concert la Bologna, 2017

© Roberto Serra

Ce să-l fi întrebat? De ce
preferă să cânte pe un scaun
de birou cu spătar? De ce nu
privește niciodată publicul din
sală în timpul concertului? De
ce live-ul și nu studiourile de
înregistrări? De ce poartă
barbă, sau – și asta ar fi fost
chiar culmea! – de ce nu dă interviuri? Nu, nu mi-am dorit un
interviu cu Radu Lupu, cel
puţin nu după ce am
îmbătrânit cu interpretările
sale din Beethoven, Mozart,
Debussy și, mai ales, Schubert
și Brahms. Radu Lupu, geniul
discret și taciturn, cu ochi de
tăciune sfredelitori, tempouri
incredibile și pianissimo cum
numai la Celibidache puteai
auzi, vorbea cel mai bine
atunci când se așeza la pian.

dintre cei mai mari pianiști din
toate timpurile. Dar timp și spațiu
sunt dimensiuni pulverizate atunci
când îl asculți pe Radu Lupu, atât
în cele câteva puține și inestima
bile imprimări lăsate pentru eter
nitate, cât mai ales în întâlnirile
live. Sunt printre fericiții care lau
ascultat în direct, fiecare dintre
cele trei concerte la care mia fost
dat să respir același aer și tem
pouri cu el traducânduse de fie
care dată în comoție senzorială și
revelație.
Ce ma șocat de la bun înce
put la Radu Lupu, chiar și în unele
imprimări, a fost senzația că as
cult pentru prima dată partituri
pe care le știam, bine și foarte
bine. Și, de fiecare dată, întâlnirea
cu el a fost ieșire din timp, vis,
evadare, interiorizare, finețe și
transparență, o călătorie care sfi
dează gravitația și barele de mă
suri, una la capătul căreia mam
simțit încărcat de o frumusețe
ireală, intraductibilă în cuvinte.
La fel de șocantă, percepția
culorilor, dar și blândețea împăr
tășită, bunătatea de altă lume a hir
sutului total absorbit în fața pia
nului, de o concentrare statuară, o
prezență fără firmitură de vanitate
ori gram de epatare, fără nici unul
din clișeele de „mare artist“.
Un om singur cu muzica sa,
una de o tandrețe infinită, în fraze
de noblețe firească și un legato
imposibil, dar și de grandoarea
unor izbucniri violente din dez
lănțuite furtuni sonice.
Radu Lupu refuza înregistră
rile și preluările radiotv, turneele
de concerte și interviurile, com
portament atipic întro lume a
marketingului total. De o indi
ferență magnifică la rutina glossy
a sistemului care creează staruri
peste noapte, șia ostilizat în
permanență critica muzicală, care
la numit „pianist al recluziunii“
sau „un Rasputin al pianului“. Și
mai grosolan, așaziși specialiști
din țară iau reproșat faptul că a
venit atât de rar în România.
Taciturn și discret, Radu
Lupu sa întors mereu la solitudi
nea studiului între puținele con
certe și recitaluri, de aceeași
intensitate atât în săli consacrate
din marile capitale muzicale, cât
și din mici orașe europene. Fără o

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
constanță a agendei de concert,
cu un repertoriu restrâns și con
servator, cu reticență abrazivă la
microfoane și sesiunile de înre
gistrări, Radu Lupu a preferat să
rămână invizibil în afara momen
telor întotdeauna memorabile în
care a apărut în public.
„Fiecare spune diferit o po
veste și acea poveste ar trebui să
fie spusă convingător și spontan.
Dacă nu este convingător și spon
tan spusă, nu are nici o valoare.
Încerc să obțin spontaneitatea la
fiecare nivel. Lucrez în moduri di
ferite. Lucrez mult departe de
pian, doar eu și partitura, astfel
încât nimic să nu poată interfera
între muzică și mine. Este un pro
ces foarte complex, dar încerc
sămi găsesc propria voce în mu
zică“, spunea el despre pregătirea
muzicală întrunul din rarisimele
interviuri, acordat pentru „The
Chicago Tribune“ în 1994 jurna
listului american Duncan Scott.
În anii vanitoși ai tinereții,
miaș fi dorit și eu un interviu cu
Radu Lupu. Probabil aș fi vrut să
mi spună despre prima lui profe
soară, Lia Busuioceanu, despre
copilăria de la Galați, despre Flo
rica Musicescu, profesoara lui și a
lui Lipatti, despre tracul îngrozitor
al primelor concerte, despre
Brahms și rubato și vinurile de Bor
deaux, despre renunțarea la
compoziție și școala pianistică rusă
și despre România lui, țara din care
a plecat la 16 ani. În anii din urmă,
maș fi mulțumit cu o singură între
bare. Laș fi rugat, one single shot,
sămi spună cum arată Dumnezeu,
acel ousia (οὖσα), entitate, esență și
substanță, ca ipostas care îl locuia
de fiecare dată când se așeza la
pian, la întâlnirea cu revelația. Nu
sunt sigur că miar fi răspuns.

De ascultat. Miar fi greu să
recomand un singur disc Radu
Lupu. Optez pentru integrala
Decca, o ediție „completă“ în 28 de
CDuri apărută în noiembrie
2015, anul în care pianistul român
a primit la Londra, cu ocazia îm
plinirii a 70 de ani, Ordinul de
Mare Comandor al Imperiului
Britanic pentru servicii aduse
muzicii. SDC
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Cosmin Perța –
Labiș. Jurnalul pierdut
„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din volumul Labiș.
Jurnalul pierdut, de Cosmin Perţa, care ca apărea în
colecţia „Biografii romanţate“
a Editurii Polirom.

a fost întotdeauna zugrăvirea
omului, cu sentimentele și gându
rile sale. Și când acestea capătă
formă și le poți ilustra, atunci de
abia ești pregătit de evoluția în
spre concentrarea tuturor acestor
năzuințe umane întro formă poli
tică ce să conducă spre o stare su
perioară a spiritului.

– FRAGMENT –

23 ianuarie
A fi poet nu e suficient să știi
să compui imagini „frumoase“, nici
să fii un virtuoz al rimei, ba nici
chiar să pornești de la un „fond
ideologic“ bun. Poezia nu se scrie
din „plăcere“, cum cred mulți. E
muncă. Și, în afară de talent, pe
care nimeni nu țil poate da, în
afară de mediul în care ai șansa
sau neșansa să crești, indiferent de
voința ta, mai e nevoie de mult
exercițiu și, deasupra de toate, de
o imensă cultură. Un scriitor ade
vărat trebuie să cunoască tot ce a
produs omenirea mai important,
de la Homer la Maiakovski, de la
Democrit la Marx, de la inventato
rul anonim al pârghiei până la ul
timele studii despre funcțiile,
menirea și controlul atomilor.
Apoi, trebuie să scrii cu sinceritate,
să te dezvălui hârtiei ca unui prie
ten bun. Poezia politică e o evo
luție, dar nu se poate ajunge direct
la ea. Nu vei reuși să scrii bine poe
zie politică dacă nu poți scrie bine
despre ce simți pentru o fată pe
care o iubești. Fiindcă, înainte de
toate, adevăratul scop al literaturii

2 februarie
Am fost denunțat! Cineva din
tre „prieteni“ mia copto. Au trimis
inspecție și sau dus să caute direct
sub tăblia falsă de pat pe care o
construisem. Nu aveau cum să știe
de ea. Miau găsit „cărțile deca
dente“. Mau învinuit de „abateri
grave de la morala și disciplina
școlii“ și mă vor pune în discuția
colectivului. Pentru ce? Pentru in
teres arătat unor cărți esențiale ale
spiritului uman? Nu pot să cred că
mă așteaptă aceeași soartă ab
surdă ca a lui Grigurcu. Și nici
măcar nu lam văzut pe Arghezi.
4 februarie
Azi, pe hol, a trecut pe lângă
mine tovarășul Beniuc. Era tot un
zâmbet și ținea în mână volumul
meu din Kant, una dintre cărțile
pe care mi le confiscaseră. Mi la
fluturat prin fața ochilor rânjind
satisfăcut și făcândumi un semn
de la revedere. Acum am priceput
de unde mi se trage, tovarășul Be
niuc a fost cel care a comandat
controlul din dormitor, știind
exact unde să caute. Răzbunare că
mam mutat de la seminarul lui
sau invidie, cine știe. De furie mi
sa pus un nod în gât și înainte să

CARTEA
NICOLAE LABIȘ s-a născut pe 2 decembrie
1935 într-o familie de învăţători, în Poiana
Mărului, Mălini, Suceava. A fost un copil
precoce, care citea de la cinci ani și era interesat de teatru. În timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, cu tatăl plecat pe
front, familia s-a refugiat lângă CâmpulungMuscel, unde a trecut prin greutăţi care
aveau să influenţeze decisiv parcursul
artistic al viitorului scriitor. În special
foametea pe care au îndurat-o și după
revenirea tatălui și întoarcerea în Moldova,
în 1945, și-a lăsat amprenta asupra modului său de gândire. Aceasta a fost și

apuc să deschid gura săi spun câ
teva era deja departe. Așa deci,
tovarășe? Te temi că sunt concu
rentul tău la nemurire? Fii fără
grijă, literatura e atât de mare, că
vom avea cu toții loc în ea. Și vom
mai vedea noi.

9 februarie
La discuția colectivului mau
supus unui tir de întrebări. Nu
doar profesorii, ci și colegii. Mau
întrebat pe rând cei cu mine, ce
am de gând, care îmi sunt rădăci
nile lipsurilor, de ce citesc și aduc
în școală cărți „retrograde“. Imré a
condamnat public, de ochii lumii,
„decadentismul“ meu, dar când a
luat cuvântul, cu însuflețire, se
vedea că de fapt mă lăuda. Inteli
gentă mișcare, dar totuși riscantă.
Nu am fost de acord cu nimic din
imputațiile lor și leam spus că mă
simt în școala aceasta încolțit și ur
mărit. Mau pedepsit cu consem
narea în școală pentru o perioadă
de două săptămâni. Și nu voi avea
dreptul să particip la spectacolele
la care participă întreaga școală.
Foarte bine, asta nu mă poate îm
piedica însă să citesc. Va trebui să
fiu mai prudent, cărțile pe care le
mai am și nu leau găsit și cele pe
care le voi achiziționa de acum le
voi ține la prieteni în afara școlii,
iar în vacanță le voi duce pe toate
acasă, la Mălini. Mau clasat deja
ca un om cu „probleme“, care
greșește mereu, cu știință sau nu,
dar antidogmatismul meu nu e o
eroare, e o opțiune. Predestinarea
mea, intuiția mea cea mai pro
fundă îmi spun că, și de ar fi să

perioada în care a început să scrie versuri.
A studiat la Fălticeni și la Iași, unde s-a remarcat printr-un talent poetic deja evident,
prin cultura generală vastă, dar și printr-o
atitudine rebelă și dârză, care avea să-l
însoţească până la final. A publicat în reviste și a obţinut rezultate școlare remarcabile. La 15 septembrie 1952, a început să
frecventeze cursurile Școlii de Literatură și
Critică Literară „Mihai Eminescu“ din
București, o instituţie experimentală
desfiinţată în 1955. Acolo a legat primele
prietenii literare durabile și s-a impus în
scurt timp ca una dintre vocile poetice cele
mai puternice și mai autentice ale epocii
sale. A fost o perioadă dificilă, marcată de
o serie de conflicte făţișe pe care le-a avut

merg împotriva tuturor, drumul
meu e cel adevărat.

16 februarie
Din nou Doina. Îmi încinge
mintea ca o văpaie din iad. Sunt
ore în care nu mă pot gândi la
nimic decât la ea. Îi caut compania
ca un câine alungat de acasă. Dar
ea umblă mai mult în cercurile co
legilor care nu mă agreează ne
apărat. E credulă, naivitatea ei o
împiedică să mă vadă pe mine, cel
adevărat. Va trebui să stărui, căci
nu pot renunța, inima nu mă lasă.

cu reprezentanţi de marcă ai proletcultismului și ai gândirii politice de partid. În 1955 s-a înscris la cursurile Facultăţii
de Filologie a Universităţii din București, de
unde a fost exmatriculat din cauza
absenţelor. În 1956 a publicat primele
două cărţi, Puiul de cerb (o carte pentru
copii) și Primele iubiri (pe care o considera
adevăratul său debut). Totodată a lăsat editurii, în formă aproape finală, volumul
Lupta cu inerţia, după ce revenise de mai
multe ori asupra lui, fiind cenzurat masiv. A
murit în decembrie 1956, după o spitalizare de câteva zile în urma unui accident de tramvai, petrecut în condiţii neelucidate, asupra căruia planează suspiciuni și
controverse nerezolvate nici în ziua de azi.

22 februarie
Perioada mea de consemn e pe
sfârșite. Am folosit acest timp în care
nu am putut participa la cursuri și
nici ieși din internat pentru scris.
Dupăamiezile mi leam petrecut
la sala de club a internatului, ju
când pingpong, ascultând muzică
la pickupul nostru hodorogit, fă
când scrimă cu bețe de alun cu
Raicu sau Imré și discutând despre
literatură. În primele zile, cei mai
mulți mă priveau de la distanță,
crezând că le port vreun resenti
ment. Leam spus că nu port pică
nimănui, a făcut fiecare cea tre
buit ca săși apere pielea. Apoi,
încetîncet, relațiile colegiale sau
reluat. Iar eu, la fel de prietenos ca
înainte, am continuat a le vorbi și
a face apologia scriitorilor „de
candenți“, spre uimirea și groaza
delatorilor dintre noi și deliciul
puținilor prieteni adevărați, pe
carei pufnea râsul văzândule fi
gurile schimonosite de neînțe
legere. Dar oare la ce se așteptau?
Sămi pun cenușăn cap? Să mă
pocăiesc și să lepăd literatura de
dragul convențiilor lor? Nu, amice,
drag tovarăș, Labiș este fidel celor
ce le simte în interior și nu face
rabat de la adevăr de spaima nici
unei pedepse. SDC
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Dan Lungu, Sunt o babă
comunistă! – 15 ani de la
apariție. Ediție aniversară
Prefață de Bogdan Crețu
La 15 ani de la apariția romanului,
povestea „babei comuniste“ Emilia
Apostoae este una dintre cele mai
de succes ale literaturii române, cu
cinci ediții publicate în România,
la Editura Polirom, și traduceri în
Franța, Ungaria, Austria, Polonia,
Spania, Italia (două ediții), Bulga
ria, Turcia (două ediții), Croația,
Norvegia, SUA și Ucraina. La toate
acestea se adaugă și o ecranizare,
în regia lui Stere Gulea, ca și o serie
de spectacole de teatru sau balet în
țară și în străinătate, adaptate după
cartea lui Dan Lungu. La fel de actuală
și azi, cu același umor debordant care

ia cucerit pe cititorii români și
străini, ediția aniversară este îm
bogățită cu o addenda ce recon
struiește prin texte și imagini
parcursul excepțional, din 2007
până azi, al romanuluifenomen
Sunt o babă comunistă!.
„Satirist savuros, Dan Lungu
nu încetează să exploreze nevrozele
țării sale. Reprezentând noua ge
nerație românească de scriitori, au
torul nea cucerit deja cu romanul
Raiul găinilor. Dulceamărui și ade
sea extrem de amuzant, romanul
Sunt o babă comunistă! ilustrează
transformările societății româ
nești.“ („Livres Hebdo“)
Dan Lungu (n. 1969) este unul

dintre cei mai apreciați scriitori
români, cărți ale sale fiind traduse
în numeroase limbi. La Editura Po
lirom a mai publicat volumele de
proză scurtă Băieți de gașcă (ed. I,
2005; ed. a IIa, 2013), Proză cu
amănuntul (ed. a IIa, 2008) și
Părul contează enorm (2019), ro
manele Raiul găinilor (ed. I, 2004;
ed. a IIa, 2007; ed. a IIIa, 2010; ed.
a IVa, 2012), Sunt o babă comu
nistă! (ed. I, 2007; ed. a IIa, 2011; ed.
a IIIa, 2013; ecranizat în 2013, în
regia lui Stere Gulea; ed. a IVa,
2017), Cum să uiți o femeie (ed. I,
2009; ed. a IIa, 2010; ed. a IIIa,
2011), În iad toate becurile sunt
arse (ed. I, 2011; ed. a IIa, 2014),

Fetița care se juca dea Dumnezeu
(ed. I, 2014; ed. a IIa, 2016; ed. a III
a, 2018) și Pâlpâiri (2018), precum
și cartea pentru copii Vlogger la 13
ani sau Buncărul cu bunătățuri
trăsnite (2021). Tot la Editura Poli
rom a coordonat volumele colec
tive Tovarășe de drum. Experiența
feminină în comunism (2008, în
colab.), Str. Revoluției nr. 89 (2009,
în colab.), Cărți, filme, muzici și alte
distracții din comunism (2014, în
colab.) și Cartea copilăriilor (2016,
în colab.). În 2011, statul francez ia
acordat titlul de „Chevalier de l’Or
dre des Arts et des Lettres“ pentru
contribuții la îmbogățirea patrimo
niului cultural francez. SDC

Andrei Șerban, O biograﬁe
(ediția a III-a revăzută)
Cu o postfață de
Basarab Nicolescu

nu mam lăsat învins.“ (Andrei
Șerban)

„De tânăr, ca să mă apăr, fiind vul
nerabil, am pretins arogant că pot
să mă bizui doar pe mine. Ca să
dovedesc că «sunt cineva», am
pretins că știu tot. Doar treptat
miam descoperit lipsa de putere,
slăbiciunea.
Am simțit gustul amar al ne
putinței. Și, paradoxal, recunos
când și acceptând această rea
litate, mam trezit conectat la o
forță nebănuită. În timp, orgoliul
nu a dispărut, cum aș fi vrut, dar
sa diminuat considerabil. Am
avut noroc să simt acel gust amar
al neputinței... și să mă doară. Dar

„Scriind cu lejeritate, cu
grație și deseori cu umor despre
subiecte profunde, Andrei Șerban
se regăsește în paginile cărții așa
cum este și în viața de fiecare zi,
întro rară îmbinare între ino
cența copilului și experiența
înțeleptului. Urcând toate trep
tele gloriei, Andrei Șerban cu
noaște bine vanitatea succesului.
Pasionat fără intransigență, el
este tolerant fără nici o concesie
de substanță. Simplitatea sa sur
prinde – nici o urmă a infatuării
de mare maestru și profesor nu
umbrește prezența sa umană.

Andrei Șerban nu încremenește
în propria sa statuie: el rămâne
un perpetuu căutător al Adevăru
lui.“ (Basarab Nicolescu)
Andrei Șerban, ca tânăr regi
zor absolvent al Institutului de
Teatru din București, a fost invitat
cu o bursă Ford la New York, la
teatrul „La Mama“. A studiat apoi
un an cu Peter Brook la Centrul
Internațional de Cercetări Tea
trale din Paris. A ajuns curând
unul dintre cei mai importanți re
gizori de teatru și operă din lume,
cu o carieră remarcabilă în SUA și
Europa. A lucrat pe scene presti
gioase (Metropolitan Opera, Co
media Franceză, Opera din Paris

și Viena, Covent Garden, Teatrul
Național din Londra etc.) și a re
venit după 1989 în România pen
tru a conduce timp de trei ani
Teatrul Național din București,
unde a pus în scenă, printre altele,
Trilogia antică, montată inițial la
„La Mama“, cu un succes inter
național răsunător.
A rămas prezent în viața tea
trală a țării. A fost șeful catedrei
de actorie la Universitatea Co
lumbia, a predat la diverse școli
de teatru din lume, a fost nomina
lizat pentru Tony Awards și a pri
mit numeroase premii și distinc
ții, printre care Obie, „Mr. Abbott“,
Elliot Norton for Sustained Excel
lence, Ordinul „Steaua României“,

precum și numeroase premii UNI
TER. La Editura Polirom a mai pu
blicat Niciodată singur. Fragmen
te dintro galerie de portrete
(2021). SDC
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Considerat unul dintre părinții
fondatori ai muzicii electronice
germane și unul dintre inspiratorii
multor genuri muzicale actuale,
muzicianul Klaus Schulze a încetat
din viață la sfârșitul lunii aprilie,
la vârsta de 74 de ani.
În mai multe decenii, Schulze,
care a lăsat în urmă o discografie
importantă, sa dovedit un muzi
cian extrem de versatil, „un com
pozitor talentat a cărui muzică
aborda idei din genuri diferite, in
clusiv jazz și muzică clasică, pe care
le exprima mai ales cu ajutorul in
strumentelor electronice“. Șia fo
losit talentul în solda altor trupe
(a debutat ca baterist cu trupa Spy
Free și pe primul disc al formației
Tangerine Dream, Electronic Me
ditation), a compus muzică de film,

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

a dus cât mai departe experimen
tele sale cu sintetizatoarele și sa
implicat în producțiile altor artiști
(de exemplu, a formației Alpha
ville).
Influența sa asupra altor muzi
cieni a fost uriașă, așa cum este re
cunoscut de artiști din variate ge
nuri, de la Brian Eno și David
Bowie, la Damon Albaran sau Ka
nye West. A fost pasionat de kraut
rock, înființând de exemplu for
mația Ash Ra Tempel, dar și de alte
zone, făcând parte din supergrupul
Go (alături de compozitorul japo
nez Stomu Yamashta, de Al Di
Meola și de Stevie Winwood). Este
însă cunoscut și apreciat mai mult
pentru zecile de albume solo lan
sate dea lungul carierei, începând
cu Timewind (1975), continuând

un an mai târziu cu Moondawn și
apoi cu Dune, un disc inspirat de
cartea lui Frank Herbert. Hans
Zimmer, celebrul compozitor de
muzică de film, a folosit una dintre
piesele lui Schulze pe coloana so
noră a filmului Dune (2021), des
criind opera colegului său drept
„echilibrul perfect între suflet și
tehnologie“. „Muzica lui Schulze
na fost niciodată mai relevantă de
cât azi, lumea abia acum ajunge să
înțeleagă opera unui adevărat pio
nier“, spune Zimmer.
Dune pare să fi exercitat o
atracție asupra lui Klaus Schulze:
luna trecută, înaintea decesului,
muzicanul anunțase viitoarea lan
sare, pe 10 iunie, a unui nou album
solo, Deus Arrakis.
n Acum 45 de ani, în 1977, când lu
mea occidentală părea brusc ob
sedată de roboți în urma succesu
lui filmului Star Wars, muzicianul
și inginerul de sunet britanic Alan
Parsons cunoștea un mare succes
cu noul album al formației sale,
Alan Parsons Project, intitulat I Ro
bot. Un disc inspirat direct de po
vestirile lui Isaac Asimov, deși Par
sons nu uită să îi mulțumească, în
glumă, lui George Lucas pentru
succesul albumului: „A fost frumos
din partea lui să lanseze Star Wars
odată cu I Robot“.
Parsons, născut în 1948, se re
marcase ca inginer de sunet foarte
apreciat în producția unor albume
legendare, precum Abbey Road
(1969) sau Let It Be (1970) ale celor
de la The Beatles, sau The Dark

Side of the Moon al formației Pink
Floyd. Însă, în loc să continue ca
riera de producător, Parsons, ală
turi de compozitorul și producă
torul Eric Woolfson, se lăsa inspirat
în 1975 de opera lui Edgar Allan
Poe și își lansa propria formație,
Alan Parsons Project, și primul al
bum, Tales of Mystery and Imagi
nation (1976). Cum discul a cunos
cut un succes încurajator, Parsons
și Woolfson șiau găsit inspirația
pentru următorul disc în opera lui
Isaac Asimov.
Asimov a fost încântat de ideea
de ași vedea povestirile transfor
mate în muzică, însă, cum vânduse
deja drepturile de adaptare, Par
sons a venit cu propria lui versiune.
„Am prezentat o viziune opusă fi
losofiei lui Asimov: în cele din urmă
mașinile vor ajunge să domine
omul. Conceptul era puțin cam pe
nibil, dar, în întrun an plin de
inovații tehnologice, el părea bine
ancorat în viitor“; spune Parsons.

Pasiunea pentru suprarealism a
lui Woolfson făcea ca „versurile să
fie destul de obscure, așa că ni
meni nu știa exact care este mesa
jul lor“, în vreme ce Parsons este
de părere că discul „părea concep
tual – fiindcă asta era moda în
1977, să concepi o piesă muzicală
pe care so asculți cu lumina stinsă
și cu ochii închiși și să te lași dus
departe de ea“.
Lansat cu o petrecere la care au
fost invitați 50 de jurnaliști muzi
cali și însoțit de critici pozitive (re
vista „Rolling Stone“ a descris dis
cul drept „un festin pentru au
tomate“), I Robot a deschis porțile
topurilor muzicale pentru Alan
Parsons Project, aducând formației
un Disc de platină în Statele Unite.
„Și, fiindcă lucrasem la Dark Side
of the Moon, toată lumea nea ofe
rit intrare directă în lumea rocku
lui progresiv, deși am simțit că mu
zica noastră era mai mult pop“,
spune Alan Parsons. SDC

ANUL XVIII NR. 772
7 – 13 MAI 2022
www.suplimentuldecultura.ro

15

PE SCURT
CINEMA VIRTUAL
Asociația lui Martin Scorsese (foto
sus), The Film Foundation, va lansa
începând cu 9 mai o sală de cinema
virtuală unde în fiecare a doua zi
de luni din lună, va fi prezentat
câte un clasic al celei de a șaptea
arte, restaurat prin grija fundației,
însoțit de detalii despre film și
despre felul în care a fost restaurat.
Fiecare vizionare, la fel ca o pre
mieră normală, va avea loc la o
oră fixă, însoțită de discuții cu is
torici, realizatori sau arhiviști, iar
filmul va fi disponibil online pen
tru 24 de ore. Acest cinema virtual
va programa cu „o largă selecție
de filme restaurate, atât clasice,
cât și independente, documentare
și filme mute din întreaga lume“.
Filmul care va deschide programul
este I Know Where I’m Going!
(1945), o poveste romantică gotică
de Michael Powell și Emeric
Pressburger.
MINTEA ÎN Z
Regizorul Michel Hazanavicius a
anunțat că și el se pliază pe moda
politică actuală și schimbă, chiar
înaintea premierei, titlul noului
lui film, comedia cu zombi Z (com
me Z) în Coupez. Scopul, evident,
este de a elimina litera „Z“, din
cauza invaziei ruse în Ucraine. „Ve
chiul titlu nu mai e nostim în ac
tuala conjunctură și nu vreau să
fie asociat cu războiul“, a declarat

regizorul recompensat cu un Oscar
pentru The Artist. Între timp, ni
meni nu spune dacă regizorul Cos
ta Gavras ar dori cumva să schim
be, și el, titlul excelentului său
thriller politic din 1969, Z.
LLOSA,
ÎNVINGĂTORUL
Mario Vargas Llosa (foto jos) a „în
vins maladia covid“ și iese din spi
tal. Celebrul scriitor laureat al
premiului Nobel, în vârstă de 86
de ani, a fost internat întrun spital
din Madrid în urma unor
complicații apărute după infecția
cu noul coronavirus. Llosa, natu
ralizat spaniol în 1993, șia pre
zentat la începutul lui aprilie ul

tima carte, un eseu despre scrii
torul spaniol Benito Pérez Galdos
(18431920).
ȘAH LA ȘAH
Parchetul General rus a blocat ac
cesul la siteul chess.com, găzduit
pe un server american, după pu
blicarea a două articole care cri
ticau războiul din Ucraina și care
au fost declarate drept „informații
false“ de către Moscova. Siteul
chess.com interzisese înainte ac
cesul jucătorului rus Serghei Kar
jakin, cel care la înfruntat pe nor
vegianul Magnus Carlsen în 2016
pentru titlul de campion mondial.
„Nu e nici o pierdere pentru utili
zatorii ruși ai siteului“, a comentat
Karjakin blocarea chess.com. „Este
un alt exemplu de platformă oc
cidentală care își pierde publicul
rus din cauza rusofobiei.“

ecran își serbează ziua de naștere
în această perioadă. Celebra Bar
bra Streisand a împlinit, pe 24
aprilie, 80 de ani – dintre care
cea mai mare parte a fost petre
cuți pe scenă sau pe ecranele ci
nematografelor. De cealaltă parte
a oceanului, în Franța, Anouk Ai
mée a împlinit pe 27 aprilie 90 de
ani. Aimée a debutat la vârsta de
14 ani, dar a devenit vedetă
internațională după ce a apărut
în La dolce vita a lui Fellini și în
Lola de Jacques Demi, în 1961.
CRONICA NEAGRĂ
n Jacques Perrin (80 de ani). Cele
bru actor, regizor și producător,
una dintre marile personalități ale
cinematografului francez. A urcat
prima oară pe scenă la 14 ani, chiar

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

Marcă înregistrată – Editura Polirom și
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

BLACK METAL MUNCH
O colaborare unică: muzeul Munch
din Oslo și una dintre cele mai cu
noscute formații de black metal, Sa
tyricon, lansează o compoziție mu
zicală sub forma unui album special,
care poate fi ascultat în timpul vi
zionării unei noi expoziții intitulate
Satyricon & Munch. „«Eu nu pictez
ce văd, ci ceea ce am văzut», zicea
Munch“, explică liderul Satyricon,
Sigurd Satyr Wongraven. „În timp
ce lucram la această piesă, am abor
dat lucrările lui Munch în aceeași
manieră, încercând să exprim im
presia pe care miau lăsato. De
aceea, aș putea spune că expoziția
este, de fapt, despre viziunea mea.“

înainte de a intra la Conservator,
dar sa lansat cu adevărat la 20
de ani, întrun film italian. Din
1968, Perrin devine și producător,
prima dată al filmului Z de Costa
Gavras, în care deține și un rol. A
jucat, dea lungul vremii, în peste
70 de producții, printre care Les
Demoiselles de Rochefort, Peau
d’âne sau Cinema Paradiso.
n Naomi Judd (76 de ani). Populară
cântăreață americană de country,
cunoscută pentru duetul The Judss
format cu fiica ei, Wynonna, un
duet care a primit numeroase pre
mii, printre care și cinci Grammy.
n Harold Livingston (97 de ani).
Romancier american, unul dintre
fondatorii forțelor aeriene din Is
rael, Livingston devine romancier
din anii ’50 și apoi scenarist pentru
TV. A scris scenariul primului film
Star Trek, în 1979.
n Neal Adams (80 de ani). Unul
dintre marile staruri ale industriei
comics americane, alături de Jack
Kirby sau John Buscema, Neal Adams
este autorul care a modernizat, în
anii ’70 și ’80 personaje precum Bat
man, Superman, Green Lantern sau
Green Arrow. De asemenea, Adams
a fost și unul dintre marii apărători
ai drepturilor autorilor americani
de comics, fiind unul dintre cei care,
prin sprijinul acordat, a făcut ca edi
tura DC Comics să recunoască drep
turile de autor pentru Supermen
creatorilor acestui personaj, Jerry
Siegel și Joe Shuster. SDC

Adresă: Iași, Bdul Carol I, nr. 4, etaj 4,
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111,
fax: 0232/ 214111

Muzică: Dumitru Ungureanu,
Cătălin Sava
Teatru: Oltița Cîntec
Caricatură: Lucian Amarii (Jup)

Redactorșef: George Onofrei

Grafică: Ion Barbu

Redactorșef adjunct: Radu Cucuteanu

Actualitate: Nona Rapotan,
Constantin Piștea

DTP: Adina Arnăutu
Rubrici permanente: Bobi (Fără Zahăr),
Dragoș Cojocaru, Andrei Crăciun, Florin
Ghețău, Cătălin Pavel, Radu Pavel Gheo
Carte: Mihaela PascuOglindă,
Marius Miheț, Cristian Teodorescu,
Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu,
IoanAlexandru Tofan, Dana Pîrvan

Publicitate: tel. 0232/ 252294
Distribuție: Mihai Sîrbu
tel. 0232/ 271333.
Abonamente: tel. 0232/214100
Tarife de abonament: 45 lei pentru 3 luni;
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

LONGEVITATE
Două mari vedete ale marelui

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

16

fast food

ANUL XVIII NR. 772
7 – 13 MAI 2022

www.suplimentuldecultura.ro

Cum trebuie ars
de viu diavolul
Rowling
DRAGOȘ COJOCARU

The Big Jubilee Read, o listă cu 70
de cărți selectate pentru a marca
Jubileul de platină al reginei Elisa
beta a IIa a Marii Britanii, pro
voacă un nou scandal care de
pășește granițele Regatului Unit.
Lista celor 70 de cărți, întoc
mită de BBC Arts și The Reading
Agency pe baza recomandărilor li
brarilor, ale bibliotecarilor și ale
experților literari, adună laolaltă
câte zece cărți pentru fiecare de
cadă din domnia reginei, din 1952
încoace. Pe listă apar romane și an
tologii de proză scurtă sau poezie,
semnate de nume prestigioase pre
cum Salman Rushdie, Margaret At
wood, Anthony Burgess, Yann
Martel. Cu câteva omisiuni nota
bile printre care cea a cărților cu
Harry Potter ale lui J.K. Rowling.
O omisiune simplu explicată
de Susheila Nasta, profesor emerit
de literatură modernă și contem
porană de la Queen Mary Univer
sity of London: „Ni sa părut că
Harry Potter și piatra filosofală e
mai ales o carte pentru copii. Am
hotărât că este mai bine să facem
loc pe listă pentru o altă carte

bună care să fi fost bine primită“.
Evident, o astfel de listă, în
sine, are de ce să provoace multe
discuții cu privire la autorii și ti
tlurile selectate. În cazul lui Row
ling însă, lucrurile nu se explică
numai printro simplă opțiune li
terară. Iar explicația doamnei
Nasta este departe de a satisface.
„Vă place sau nu, cărțile cu Harry
Potter, încă de la publicare, au
fost un fenomen literar“, scrie re
vista „Spiked“. „Toată lumea ac
ceptă faptul că ele au reușit să
retrezească dragostea de lectură
unei generații apatice. În 2018,
Rowling vânduse peste 500 de mi
lioane de cărți în peste 80 de țări –
cu greu găsești o reclamă mai de
succes pentru lectură. Chiar dacă
nu ești fan al lui Rowling, să omiți
opera ei de pe această listă ofi
cială e ca și cum ai omite Biblia în
Top 10 al lecturilor obligatorii
pentru creștini.“
La fel ca cei de la „Spiked“,
mulți comentatori nu înghit ex
plicația oferită de BBC Arts pen
tru omiterea doamnei Rowling și
cred că, în cel mai bun caz, comi
tetul care a redactat lista a dorit
să nu se lase atras întro contro
versă politică.
Asta fiindcă în ultima vreme,

celebra scriitoare sa transformat
dintro mare susținătoare a cau
zelor progresiste în „imaginea în
trupată a diavolului“ pentru ac
tiviștii woke de pretutindeni. Moti
vul? În iunie 2020, Rowling a criticat
un articol despre „oamenii care
menstruează“, un articol care pro
mova cauza transexuală. Scriitoa
rea a fost acuzată imediat de
„transfobie“ și a fost declarată o
„TERF“, acronim woke care în
seamnă „transexclusionary radi
cal feminist“, adică o „feministă
radicală antitrans“ – după ce, pe
bună dreptate, a declarat că, în
opinia ei, „activismul transgender
anulează conceptul de sex biolo
gic, lucru care este dăunător pen
tru femei în general și lesbiene în
mod special“.
Și cum, spre deosebire de alte
personalități din ultimii ani, Row
ling nu sa lăsat intimidată de ne
bunia activistă, ea a devenit, treptat,
imaginea dușmanului sau, cum
scrie „The Times“, „imaginea războ
iului cultural“ care face în prezent

Tendințe întârziate
Despre mulți autori se spune că
abordează teme recurente. Iubirea,
despărțirea, abandonul de sine,
moartea, părți specifice din trupul
unei femei, vinul sau o portocală,
fiecare cu fixațiile lui. Faptul că a
mea ține de pantofii sport se poate
numi recurență originală, nu?
Am, ca majoritatea covârși
toare a românilor, o cumnată sta
bilită în Milano. Vine rar în țară, de
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obicei la început de iulie, eliberează
copiii în curte și răsuflă ușurată,
știind că are parte de câteva zile în
care doar bunica lor, soacra mea, va
absorbi urletele de fericire ale ne
poților crescuți în spiritul libertății
de expresie. În rest, ne invită la Mi
lano destul de des.
Sunt câteva ritualuri fami
liale împământenite, teme recu
rente ale conviețuirii noastre ca
neamuri. Unul este seara în care
mergem la restaurantul cu speci
fic asiatic și mâncăm chestii nevă
zute nici măcar de canalul Disco
very. Apoi meciul de pe San Siro,
indiferent cu ce echipă joacă Inter

Milano, fiindcă mi sa spus că sunt
interist și, în cele din urmă, în ziua
premergătoare plecării este musai
să întreprindem goana după pan
tofi sport. Un fel de shopping tera
pie pentru fete, cu efect util în
picioarele mele. Nici măcar nu mă
chinui să caut prin rafturi. Sunt
așezat pe scăunel, ca un preșcolar
cuminte și mi se aduc spre pro
bare tot felul de modele, care mai
de care mai recente și, trebuie să
recunosc, destul de scumpe, fiind
că se pare că sunt cumnatul ăla
bun, care merită răsfățat.
De obicei primesc modele ale
unor mărci arhicunoscute, izvoare

ravagii în lumea occidentală.
Nu este o simplă dispută de
tabloid, lucrurile au ajuns deja
foarte departe. Rowling a fost ata
cată de foarte multe persoane pu
blice care preferă acum să cânte
aria corectitudinii politice trans,
inclusiv de actori din seria Harry
Potter (care, cel puțin indirect, îi
datorează cariera), precum Daniel
Radcliffe sau Emma Watson. În fe
bruarie, ziarul „New York Times“ a
declanșat un scandal cu o reclamă
în care îndemna la „ștergerea“ au
toarei: „Imaginațivă Harry Potter
fără creatoarea lui“. O nouă esca
ladare, la final de aprilie: Rowling
moare arsă de vie în Manhunt, ro
manul de debut al unui scriitor
transexual, Gretchen FelkerMar
tin, care, în fața valului de critici,
sa declarat „mândru (mândră?)
de faptul că această carte va pro
voca un atac cerebral colectiv tu
turor TERFurilor din lume“.
Întro lume în care cei mai slabi
atleți bărbați se pot declara femei
pentru a performa în sporturile

de sinecdoce. Tot ce trebuie să fac
pentru ami arăta recunoștința
este să le port cu pantalonii un pic
scurtați ca să fie vizibil brandul.
Anul trecut sa întâmplat însă o
fractură culturală între surorile la
tine România și Italia. Cumnata a
insistat să îmi cumpere niște pan
tofi sport marca Saucony. Știu că
sună ciudat, nici eu nu auzisem de
ea, dar toată Italia da. Comozi?
Puțin spus, mă simțeam de parcă
pășeam pe burți de luptători de
sumo în timp ce ei, cu mânuțele lor
ca niște pâinițe, îmi masau, unul
câte unul, degetele picioarelor.
Nu poți, domnule, să porți un
brand inexistent în țara ta, fiindcă
devii inexistent împreună cu el.
Am sperat, sincer, că în câteva luni
toată România va purta pantofi

feminine, J.K. Rowling, o persona
litate care susține cauze progre
siste, deranjează, culmea, chiar
noile gărzi maoiste ale mișcării
woke afirmând cu încăpățânare
simple adevăruri biologice. Iar
acest lucru provoacă frică întro
societate în care mulți aleg să
tacă. Și să compromită, de exem
plu, și o listă de cărți cu o încărcă
tură simbolică pentru actuala
civilizație britanică.
Legat de The Big Jubilee Read,
din listă lipsește și opera altui
uriaș autor, dar, cum el nu este în
prezent subiectul unei asemenea
controverse publice, absența lui
sa remarcat mai puțin. Dar, oare,
excluderea din listă a lui Tolkien
și a Stăpânului inelelor nu ar
putea semnala faptul că, în ochii
larg închiși ai activiștilor woke,
fostul profesor de la Oxford (un
bărbat alb) este problematic fiind
că opera lui este fundamental
creștină (romanocatolică), care
nu poate decât să deranjeze ac
tuala ortodoxie? SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
sport Suacony, iar eu voi defila
agale pe Copou, mascândumi
atenția de a nu călca pe nimic
murdar sau cleios, dar am sperat
degeaba. Ce aveți, oameni buni, nu
se mai dă din Milano ora exactă în
modă? Cât să mai stau așa, ca un
paria, cu papucii ăștia în cutie?
Cumnatei ce săi spun? SDC

