
După 2 ani în care evenimentele din România s-au
desfășurat cu multe restricții, stres pentru organizatori
și un public sătul de atâtea limitări, 2022 pare o gură 
de aer proaspăt.
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Jurnal de Șotron

AMELIA GHEORGHIȚĂ

În tot acest context care se anunța
optimist încă de la sfârșitul anu�
lui 2021, am început și noi organi�
zarea Șotron. Festivalul copilă �
riei, cu încrederea că vom putea
reveni la amploarea de dinainte
de pandemie. Când zic noi, mă
refer la echipa Muzeului Național
al Literaturii Române Iași, fiindcă
acest festival este organizat de
MNLR Iași și Asociația Patrimo�
niu pentru Comunitate din anul
2014. Gândit ca un tur de forță al
activităților cultural�educative
dedicate publicului tânăr și foarte
tânăr, un cadou pe care instituția
îl face celor mici de vreo nouă
ediții încoace, evenimentul a fost
foarte bine primit încă de la înce�
put. Amploarea sa, diversitatea
activităților educative, desfășu �
rarea în spații ofertante, aproape
de muzee și ușor accesibile, toate
acestea au condus la mii de
participanți anual și la un public
fidel, nerăbdător să participe și să
se implice. 

Doar că anul 2022 nu a înce�
put deloc optimist. Războiul din
Ucraina a dat lumea peste cap din
toate punctele de vedere. Mulți
dintre noi s�au mobilizat și au
acordat ajutor, s�au strâns fon�
duri, au fost create rețele de spri�
jin, marile festivaluri și�au donat
încasările etc. Ceea ce trebuia să
marcheze o revenire în forță a fes�
tivalului, și anume crearea rezi �
dențelor Șotron pentru autorii de
cărți pentru copii, o premieră în
România, devine o necesitate
pentru scriitorii din Ucraina.
Sprijiniți de Asociația ACVO, am
reconfigurat planul inițial și am
lansat rezidențele, dedicând două
din trei rezidențe scriitorilor din
Ucraina. Beneficiarele au fost
Slava Svitova, Mia Marchenko și
Veronica D. Niculescu. 

Șotron 2022 a început, de
fapt, odată cu sosirea la Iași a pri�
mei rezidente din Ucraina, la 

începutul lunii mai. Pe parcursul
a două luni au avut loc întâlniri
între scriitoare și copii din Româ�
nia și Ucraina, ateliere de povești
și de scriere creativă în muzeele
din rețeaua Muzeului Național al
Literaturii Române Iași. Am aflat
că avem foarte multe în comun la
nivel cultural. De exemplu, și lite�
ratura ucraineană pentru copii e
plină de scene sadice sau horror
precum cele din Capra cu trei iezi
sau din Soacra cu trei nurori. Dar
nu numai asta am aflat, ci și faptul
că în Ucraina literatura contem�
porană pentru copii a început să
fie tot mai căutată și că tot mai
multe titluri din literatura uni�
versală încep să fie traduse în
limba ucraineană. 

Întâlnirea cu publicul larg al
festivalului Șotron a fost progra�
mată în perioada 10�12 iunie 2022,
în Dumbrava Minunată de la Mu�
zeul „Mihail Sadoveanu“, un spa �
țiu verde enorm și generos,
potrivit pentru desfășurarea în
siguranță a sutelor de activități pe
care le�am pregătit împreună cu
partenerii. Și nu exagerez când
spun sute de activități. Când am
publicat programul, am început
să numărăm activitățile și atelie�
rele și m�am oprit la 210, că obo�
sisem. În realitate, au depășit 210,
care mai de care mai diverse.
Multe dedicate copiilor și părin �
ților ucraineni. 

ELECTRIC CASTLE AL
COPIILOR, DAR FĂRĂ PLOAIE
DE DATA ASTA

Știu că nu se mai cade să spui des�
pre un eveniment că este cel mai
mare, cel mai cunoscut, cel mai
iubit, dar Șotron. Festivalul copi�
lăriei le bifează pe toate, din cate�
goria sa de evenimente. Trei zile
maraton, cu atât de multe ateliere
și activități pentru copii și părinți,
nu mai găsești în România. Ne�au
zis�o alții, nu ne lăudăm noi. Și, ca
orice festival de amploare care se
respectă, amenințarea ploii și a
vremii capricioase persistă an de

an. De altfel, chiar a plouat la fie�
care ediție, destul cât să ne sperie
pe noi, organizatorii, dar insufi�
cient pentru a strica distracția. Ba
mai mult, activitățile în ploaie au
fost foarte apreciate. 

Pe măsură ce ne apropiam de
zilele festivalului, probabilitatea
ca furtunile să apară creștea ex �
ponențial. Peste tot arăta că sunt
90% șanse de furtuni și averse. Joi,
cu o zi înainte de festival, se adu�
nau nori furioși. Vineri dimineață,
în timp ce aveau loc ultimele fini�
sări logistice, deja ploua. 

Puțin deprimați la gândul că
ploaia și vântul s�ar putea să ne
strice munca de luni întregi, ne�am
luat cu toții cizme festivaliere și
pelerine de ploaie și am continuat

instalarea la locul faptei. Volunta�
rii au făcut joculețe de cunoaștere
în ploaie. Entuziasmul lor nu
putea fi diminuat cu una, cu două.
Dar, ca un făcut, ploaia s�a oprit
înainte de începerea programului
și soarele a apărut. Peste câteva
minute, precum ciupercile după
ploaie, au început să apară copiii
și părinții, iar Dumbrava Minu�
nată s�a umplut de zumzete, deși
era vineri, ora 14.00. 

PRIMA ZI

Vineri, 10 iunie 2022, a fost prima
zi a festivalului. Începând cu ora
14.00 și până seara, sute de oa�
meni s�au bucurat de ateliere de
creație, de pictură, de lectură, de

compoziție muzicală, de reciclare,
jocuri de cunoaștere, sesiuni de
storytelling, concursuri cu pre�
mii, sesiuni sportive și multe al�
tele. Sub bradul imens din fața
muzeului se împleteau codițe co�
lorate. La rând stau mame și
fetițe. Vreau să mă înscriu și eu,
dar îmi dau seama că nu am nici o
șansă. Bătaia pe locuri e prea
mare. Grupuri de copii ucraineni
realizează ursuleți din plastilină
cu artista Natalia Mandra, refu�
giată în Iași. Au fost atât de mulți,
încât la sfârșitul zilei am rămas
fără proviziile de plastilină cum�
părate pentru toate cele trei zile.
Pe Natalia o ajută și artistul Ci�
prian Tokar, din Cernăuți, pe care
l�a prins războiul din Ucraina la
studii de doctorat în Iași. 

Doamna de Științe face expe�
rimente distractive, cu magneți și
alte magii chimiste. Dintr�un cort
alăturat, unde sunt studenții la
chimie, iese fum din eprubete. Co�
piii sunt fascinați. Unul întreabă
dacă poate învăța cum se fac bom �
be, că știe el formula. Stu denții
râd și�i arată altceva fascinant din
care iese fum alb. 

Mă opresc să�i salut pe cei de
la Twinkle Star, e aglomerație la
ei. Se aud limbile engleză, ger�
mană, ucraineană, într�un amestec
plăcut cu activități creative și
construcții de Lego. Într�un alt colț
din grădină e un pic mai liniște, co�
piii s�au adunat pe pufuri și o
mamă le citește cu voce tare. Lângă
ei au campat niște fetițe, din Ro�
mânia și Ucraina, care împletesc
împreună brățările prieteniei de
la Magazin Creativ. Vorbesc în en�
gleză și cântă. 

Merg în grădina urbană, din
partea dreaptă a muzeului. Acolo
lumea stă în hamace, savurează
cafea și produse locale. Cei de la
Mai Bine fac atelier de combatere
a risipei alimentare și realizare de
compost în locul amenajat de ei,
unde deja au crescut plante co�
mestibile. Sub un copac, copiii
pictează pe o placă de OSB mare,
ghidați de un artist ieșean din

După 2 ani în care evenimentele din România s-au desfășurat cu multe
restricții, stres pentru organizatori și un public sătul de atâtea
limitări, 2022 pare o gură de aer proaspăt. Festivalurile se țin lanț, 

ba chiar apar tot mai multe, publicul e entuziast și le caută frenetic
pe toate, organizatorii își supraîncarcă agenda și încearcă să recu-
pereze timpii pandemici, e multă mișcare în zona evenimentelor.  
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asociația Artipic, care asigură și
fundalul muzical, un jazz săltăreț
care dă voie bună. 

În muzeu curg rânduri�rân�
duri de vizitatori curioși să afle
povestea Muzeului „Mihail Sado�
veanu“. Află povești despre casă,
unde a locuit și George Enescu o
perioadă. Se minunează când văd
ce bun�gust și simț practic avea
Sadoveanu. Treptele din fața mu�
zeului se transformă în scenă
pentru corul de copii al Munici�
piului Iași. 

A DOUA ZI

Ne rugăm din nou să nu plouă și
nu plouă. Ziua începe cu soare
puternic. Noroc că în cei aproxi�
mativ 10.000 mp ai grădinii sunt
foarte mulți copaci umbroși și nu
simțim căldura. Începând cu ora
11.00, Dumbrava Minunată e iar
plină ochi. Aici se pictează dino�
zauri, în alt colț se fac semne de
carte, la niște mese colorate copiii
își confecționează și își scriu un
jurnal de vacanță, în fața unei sta�
tui câteva zeci de copii sub 3 ani
participă la ateliere senzoriale și
vorbesc în limbile lor. Fundația
Emmaus a amenajat un loc colo�
rat, unde toată lumea stă tolănită
și face schimb de cărți. Au loc 

jocuri de masă, ateliere de brode�
rie și reparație de haine. Lângă ei,
copiii urcă în mașina timpului și
află istoria Universității din Iași.
Mă duc să descopăr ce e acela Ka�
mishibai, dar la activitatea Insti�
tutului Francez sunt prea mulți
copii și nu mai am loc. Fac o foto�
grafie drăguță, o postez pe Insta�
gram, lumea trimite mesaje că
vrea musai să participe. Le spun
că mai au timp să ajungă la festi�
val, suntem abia la mijloc. 

Lângă Institutul Francez e
Centrul Cultural German. Ger�
mana e chiar distractivă, desco�
păr după ce asist câteva minu�
te la ateliere. Donaudampfschif
fahrtsgesellschaftskapitän, de ce
nu am învățat la timp?

Printre copii și părinți țopăie
Minnie, Mickey, Sonic, LOL, Alba
ca Zăpada, Spiderman. Toți vor să
se fotografieze cu ei. Dar nu nu �
mai cu personajele Disney se în�
tâlnesc participanții la festival, ci
și cu cele din piesele de teatru din
program. Treptele din fața mu�
zeului se transformă din nou în
scenă, de data asta pentru come�
dii sau povești cu copii actori. 

Câțiva copii vin cu cărțile Ve�
ronicăi D. Niculescu în mână, ne�
răbdători să o cunoască. Se întâl �
nesc cu ea în muzeu, în liniște. Tot

în muzeu, la intrare, se stă la rând
pentru călătorii VR în muzeele li�
terare ieșene. Coada e mare, așa
că voluntarii îi invită pe cei care
nu mai au răbdare să vină în zona
Baltagului, să se bucure de alte
experiențe VR, de data asta în
lumea dinozaurilor și a mărilor și
oceanelor.

Îmi iau o cafea cu gheață din
grădina urbană și trec pe lângă
atelierele de gătit Soft&Grace. Co�
piii pregătesc ceva colorat și de�
osebit de apetisant, seamănă cu
tacos. Nu mă apropii prea mult, că
mor de poftă. Mă duc din nou în
Dumbravă, să văd ce fel de căsuțe
călătoare construiesc participan �
ții de la atelierele de arhitectură.
O salut din ochi pe coordona�
toare, fur un puf și mă furișez la
umbră, un pic mai departe, să trag
cu urechea la misterele lumii de
acum 7.000 de ani, prezentate de
Super Tineri. Aș vrea să fac o
mandală cucuteniană, dar ca un
bun organizator, las niște copii în
locul meu. 

Natalia face astăzi cursuri de
pictură, dar are public român și
ucrainean. Reușește imediat să
armonizeze grupul. Când e vorba
de artă nu e nevoie de multe cu�
vinte. La fel se întâmplă și la ate�
lierul de decorațiuni florale,
copiii ucraineni și români comu�
nică foarte bine și din mâinile lor
ies creații foarte drăguțe. Păstrez
una. Mă îndrept grăbită spre alei,
să mângâi caii poliției călare. Am
noroc și reușesc.

A TREIA ZI 

Duminică deja suntem relaxați. Nu
cred că mai plouă. Părerile sunt
împărțite, câțiva sunt sceptici și zic
că nu scăpăm fără să ne udăm un
pic, doar e tradiție la Șotron. A 
plouat un pic, dar înainte de des�
chiderea ultimei zile de festival. 

De la 11.00 nu a mai plouat.
Începem cu lansarea volumu�

lui Crăițele Iașului, ce prezintă
poveștile mai puțin cunoscute a
zece femei din Iași, la care vine
foarte multă lume. Autoarea So�
rina Dănăilă primește felicitări și
semnează autografe mult timp
după încheierea evenimentului.

Cum Mihail Sadoveanu a fost
fondatorul și primul președinte al
Federației Române de Șah, era nor�
mal să avem în grădina sa și jocuri
de șah. Participă zeci de copii de
toate vârstele. Sunt con centrați și
își calculează atent mutările. Pășesc
tiptil și cu admirație pe lângă ei și
fac câteva fotografii. Intru în cara�
vana Ecotic ca să aflu mai multe
despre reciclarea corectă și apoi
stau un pic la umbră ca să desenez
planeta Pământ. Am inversat culo�
rile, îmi atrage aten ția Kazimir, am
desenat oceanele cu verde și conti�
nentele cu albastru. Ups!

Îi felicit pe Nicoleta Emacu și
Adrian Mîrzac de la ROIS, au o
energie debordantă și fac jocuri
de autocunoaștere și sesiuni de
storytelling la care vin mulți copii
care zic că mai vor. 

Se adună norii, dar se adună
și copiii la sesiunile de lectură din
colțul „Mama citește“. Ascultă,
sunt curioși și îi pun întrebări Sîn�
zianei. Am remarcat un viitor vo�
luntar pentru ediția din 2023, îmi
place spiritul lui de inițiativă. Tot
în zona grădinii urbane au loc ate�
liere de poiuri, dar în liniște, ca să
nu fie întreruptă lectura interac�
tivă despre Einstein. Se finisează
cea de�a două lucrare comunitară
realizată de Vlăduț și câteva zeci
de copii. Arată minunat.  

Tună în depărtare, prin alte
cartiere ale orașului, dar atelierele
de colorat, demonstrațiile de jon�
glerie, experimentele distractive,
întâlnirea cu scriitoarea ucrai�
neană Mia Marchenko, atelierele
de lectură, activitățile cercetașilor
continuă. Vântul începe să bată
când activitățile sunt pe sfârșite.
Ne grăbim un pic panicați și strân�
gem toate materialele. Când ter�
minăm de strâns, iese soarele.
Incredibil, dar ploaia ne�a ocolit la
această ediție! S�a stricat tradiția.
Un copil plânge că vrea să mai
facem acum un Șotron, nu mai are
răbdare până la anul. SDC
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Vineri, 24 iunie, ora 19.00, la
Librăria Cărturești Verona
Demisol (Str. Pictor Arthur
Verona, nr. 13-15, București),
va avea loc lansarea volumului
Continentul scufundat.
Conversaţii despre trecut de
Petre Alexandrescu, publicat la
editura Polirom.

Vor vorbi: Vlad Alexandrescu,
Cătălin Pavel, Alexandru Dragoman

Ediție îngrijită și note de Vlad
Alexandrescu

Interviuri realizate de Mihaela
Udrescu

Prefață de Cătălin Pavel

Punctate de nostalgii și impresii
încă puternice, amintirile lui Petre
Alexandrescu sunt o incursiune atât
în memoria individuală, cât și în cea
colectivă, ilustrând parcursul tumul�
tuos al României de�a lungul anilor
1940, în timpul regimului comunist și,
ulterior, în tranziția către democrație.
În dialogul său cu Mihaela Udrescu,
cunoscutul arheolog schimbă adesea
ritmul și revine asupra unor eveni�
mente pentru a reliefa noi detalii și
noi semnificații, ca într�un caleidos�
cop de lumini și umbre. De la copi�
lăria și adolescența din timpul 

războiului până la rezistența arheolo�
gilor români în fața directivelor PCR
din anii 1950�1980, dificultățile stabi�
lirii unui dialog cu istoricii occiden�
tali și perioada în care a condus
Institutul de Arheologie, sunt evocate
figuri și întâmplări ce schițează isto�
ria omului Petre Alexandrescu, dar și
a întregii țări.

„O ego�histoire povestită de unul
dintre cei mai cunoscuți arheologi ro�
mâni, Continentul scufundat este o
apologie pentru o știință voioasă, un
manifest împotriva cunoașterii în�
cruntate.“ (Cătălin Pavel) SDC

Am plecat iar prin lume, dar mă
mai uit cu jumătate de ochi și
spre natală. Și ce văd?

Luni, 13 iunie
Rezumat: am petrecut câteva zile
în Valahia – nu mai petrec și al�
tele în Valahia.

Duminică, 12 iunie
Am văzut că revine unde îi e locul,
la Târgșor, cunoscuta penală
Elena Udrea și mi�am adus amin �
te de acest superb poem involun�
tar de acum patru ani: 

Eu am plâns
(de Elena Udrea, infractoare) 

Am plâns când 
a fost condamnat
Adrian Năstase 
eu am plâns
erau mai mulți 
oameni de față
nu înțelegeau
că era 
un adversar
mie mi se părea grav că 
o țară își condamnă așa
un fost premier.

Sâmbătă, 11 iunie
Faptul că politicienii vlahi n�au
nici o viziune e atestat mai ales de
aceea că nu s�a găsit nici unul
(zero, nada, nimic) care să moder�
nizeze penitenciarele, deși atâția
dintre ei acolo ajung după „ca�
rieră“. Păcat. Și vorba aia, o făceau
tot de la buget, ca tot ce fac ei în
„viață“. Dar nu s�a dorit.

Sugestie de schimbare a nu�
melui Curții Constituționale a Ro�
mâniei. Ar fi drăguț să i se spună
Crucea de Piatră, de ce nu?

E frumos că acum (poate doar
azi), după meciul echipei națio �
nale românești de fotbal mascu�
lin (mă rog), se poate pune înainte
de știre formula magică „Nu e
banc“. Așadar: „Nu e banc. Româ�
nia a bătut Finlanda, la fotbal –
da. A dat gol Bancu“.

Joi, 9 iunie
Valahía progresează: nu mai cade
tencuiala, cade podul, bravo.

Surse: Bode și Ciucă fac un
comitet care să facă un comitet

care să facă un comitet care să
analizeze care e Bode și care e
Ciucă.

Doar mie mi se pare că felul
în care cred vlahii, din neam, că
„se face economie“ e exact felul în
care, de fapt, nu se face economie?

Rămâne Iliescu fără certifica�
tul de revoluționar? N�are nimic �
și România a rămas fără revoluție.

Entități care e posibil să fie
una și aceeași, atât că nu sunt vla�
hii foarte atenți: Dinamo și „Na �
ționala“, generalul Ciucă și gene� 
ralul Oprea, Gabi Firea și Nuți
Udrea, Bode și Cuc, Câciu și Vâl�
ceanu, Dănuț Andrușcă și Româ�
nia, Klaus Iohannis și Elena
Ceaușescu, Sorin Cîmpeanu și
Cati Andronescu, Codrin Ștefă �
nescu și Rareș Bogdan, Burleanu
și Tăriceanu.

Mi�am dat seama că supușii
tov. gen. dr. analf. plag. Ciucă ar
trebui să se numească, desigur,
ciuci. Of, sărmană Valahie...

Miercuri, 8 iunie
Nu e drept să îi ai pe Bode și pe
Ciucă în aceeași echipă guverna�
mentală. Chiar nu e corect. E ca și
cum i�ai avea pe Maradona și pe
Pele în aceeași formație. Cum să
nu rămână bulgarii de căruță?
Patru ani de când: „Și cam unde
ați vrea să fie șandramaua noas�
tră, când trebuie să se dea ceva și
ca să te naști, și ca să te ducă la
groapă? Cam unde? În Scandina�
via?“.

Tot patru ani de când: „Nu e
vorba că e corupție la vârf în sta�
tul român. E vorba că statul ro �
mân însuși e corupția (care uci� 
de). Din această dilemă nu putem
ieși“.

Trei ani de când: „Tăriceanu e
acest Denisa din Motru înțepenit
în funcție“.

Patru ani de la acest poem in�
voluntar de Florin Iordache:

Vă asigur că există
(de Florin Iordache, foarte ca�

racalean)

Vă asigur că există
o largă majoritate
care a înțeles
textele de lege
fără să le citească.

Marți, 7 iunie
Aniversăm trei ani de când: „În�
drăgitul premier analfabet Vasi�
lica�Viorica și�a deschis pagină 
de facebook, cu un citat din 
Churchill. Sunt dezamăgit, mă
așteptam să deschidă cu Benny
Hill“.

Luni, 6 iunie
Dialog cu un poet.

Poetul: Vreau o semnătură pe
Cioran.

Eu: Și Cioran unde e? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Lansare de carte la Cărturești Verona:
Continentul scufundat. Conversații
despre trecut de Petre Alexandrescu

Jurnalul mizantropului nomad (2)
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E forfotă diplomatică de ceva
timp în capitala României. Mai
întâi summitul B9 de la
București, apoi a venit în vizită
președintele Franței Emmanuel
Macron. Sigur că dacă nu am fi
fost atât de aproape de zona de
conflict nu am fi fost la fel de
importanți, însă un lucru este tot
mai vizibil: România începe să
conteze în politica externă, după
ceva ani în care am fost prea
puțin luată în seamă.

Joi s�a consumat un alt moment
interesant. Ceea ce presa dădea
anterior pe surse s�a confirmat.
Președintele României, Klaus Io�
hannis s�a dus la Kiev, alături de
șeful statului francez, Emmanuel
Macron, de cancelarul Germaniei,
Olaf Scholz, și de premierul Ita�
liei, Mario Draghi.

Sigur că se pot face tot felul
de comentarii, unii afirmând deja
că ar fi preferat o altă companie
pentru Iohannis, adică să meargă
la Kiev alături de reprezentanți ai
Americii, Marii Britanii și Poloniei,

țări cu o susținere mult mai pu�
ternică față de Ucraina și extrem
de radicale la adresa Rusiei.

Probabil că multă lume se în�
treabă cum a ajuns totuși pre �
ședintele României în fotografia de la
Kiev alături de Macron, Scholz și
Draghi. Nici noi nu prea știm ce și
cum (filieră franceză sau germană?),
dar trebuie să recunoaștem că Iohan�
nis a dat lovitura. Crește influența
României, dar nu e suficient. Tre�
buie speculat momentul, adică să
mai atragem niște investiții ca să
mai punem și ceva cărniță econo�
mică în cămara unde ținem PIB�ul.

De altfel, ceva semne privind
interesul companiilor străine au

apărut deja. Investițiile străine di�
recte au crescut cu 34 la sută în pri�
mele patru luni ale acestui an.
Acestea au ajuns la 3,15 miliarde de
euro față de 2,35 miliarde de euro în
perioada similară a anului trecut. 

Sunt date ale Băncii Națio �
nale a României. Veștile sunt fără
îndoială îmbucurătoare, care
arată că România oferă siguranță
și stabilitate celor care vin să des�
chidă afaceri aici.

Investițiile reprezintă o sursă
sănătoasă pentru orice economie,
mai ales în situația în care avem
turbulențe în regiune, din cauza
războiului declanșat de Rusia în
Ucraina. Sunt create astfel noi lo�
curi de muncă pe termen lung,
pentru că un investitor care des�
chide o companie nu va renunța
prea ușor la afacerea sa. În plus,
investițiile propagă efecte bene�
fice în întreaga economie.

De altfel, tabloul economic nu
arată deloc rău pentru România,
chiar dacă inflația s�a dus la 14 la
sută, iar prețurile mari la energie și
petrol creează îngrijorare pentru

ceea ce ar putea urma. Dar dacă
am compara România din 2022 cu
cea din urmă cu 15 ani, când am
aderat la Uniunea Europeană,
diferențele sunt colosale.

Imediat după 2007 am înre�
gistrat o avalanșă de plecări la
muncă în străinătate. S�a plecat
masiv în acei ani, pentru că nive�
lul salariilor în România era unul
extrem de scăzut, în timp ce veni�
turile oferite de angajatorii din
Italia, Spania sau Germania erau
extrem de atractive. Am pierdut
atunci forță de muncă prețioasă,
iar în anii de boom economic
multe firme românești nu s�au
putut extinde, chiar dacă aveau
contracte, pentru că nu au avut pe
cine să angajeze. 

Dar pe parcurs lucrurile s�au
tot schimbat în privința nivelului
de trai în România. Sigur că încă
avem salarii mici, dar și prețurile la
multe produse și servicii sunt mai
reduse la noi decât în Occident.

Sunt români care au revenit
în țară pentru a�și deschide afa�
ceri, dar, mai important, tot mai

puțini compatrioți decid să plece
din țară pentru a munci peste
granițe. Evident că suntem încă
departe, economic vorbind, de
țări precum Marea Britanie, Ger�
mania sau Franța, însă veniturile
sunt pe trend ascendent. 

România a ajuns anul trecut la
73 la sută din media UE în privința
PIB�ului pe cap de locuitor (rapor�
tat la puterea de cumpărare), iar
tendința este de creștere în următo�
rii ani. Avem perspective bune în ur�
mătorii 5�7 ani. In vestițiile în țara
noastră vor depăși 100 de miliarde
de euro. Vor fi bani europeni, vor fi
fonduri în cadrul exercițiului finan�
ciar 2021�2027, dar și bani de la
buget prevăzuți la capitolul inves �
tiții. Întrebarea e dacă vom reuși să
absorbim acești bani, pentru că e
posibil să nu mai întâlnim aseme�
nea șansă din 2030 încolo. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Roadele aderării la UE

Investiţiile stră-
ine directe au
crescut cu 34 la
sută în primele
patru luni ale aces-
tui an. 

Există azi o mulțime de cursuri și
tutoriale de inițiere în diverse
meșteșuguri, tehnici, arte înalte
ori mai mărunte. Iar dintre toate,
la mare preț sunt cele care, de�
parte de a se limita la învățarea
unor abilități sau deprinderi strict
specializate, oferă o întreagă vi�
ziune novatoare asupra vieții per�
sonale, o redimensionare a exis �
 tenței proprii, o cale spre fericire
și împlinire. Ambi țioase și încăr�
cate de optimism, cursurile care te
învață cum să îți găsești împăca�
rea sufletească în zece sau doi�
sprezece pași, cele treizeci de
trepte spre libertate și mulțumire
de sine, cele opt tehnici ale echili�
brării spirituale sunt o binecuvân�
tare pentru stresatul și angoasatul
om modern. Sau postmodern.
Post�postmodern. Cum o fi.

Printre multitudinea de cur�
suri și manuale de autoperfec �
ționare văzute în ultimii ani –
Cum să fii fericit, Cum să te bu�
curi mai mult de viață, Cum să îți

găsești drumul în viață, Arta de a
fi liber, Arta de a fi femeie –
lipsește însă unul pe care îl cred
foarte util pentru omul de azi și
pe care, dacă aș fi în stare, l�aș și
scrie. E vorba de Arta de a fi
nemulțumit. Există o Artă de a fi
mulțumit, un îndrumar venit – de
ce nu mă mir? – dinspre Japonia,
din care afli că mai întâi trebuie
să îți descoperi ikigai�ul și apoi să
practici mindfulness�ul (dacă am
înțeles eu bine). Nu există însă și
opusul ei, adică un manual de
unde să afli cum să�ți lași ikigai�ul
în pace și să fii pur și simplu ne �
mulțumit. Poate fiindcă ne�am
obișnuit să studiem și să explo�
răm doar dimensiunile pozitive
ale existenței: fericire, mulțumire,
libertate, bucurie. 

Doar că asta e o viziune diho�
tomică simplistă, cum înțelege ori�
cine dacă stă să practice puțin
mindfulness�ul. Arta nemulțumirii
e la fel de importantă ca și cea a
mulțumirii: e yin�ul yang�ului, e

Arta de a fi bărbat lângă cea de a fi
femeie, e minusul fără de care nu
există plus, e partea aceea a firii
care ne împiedică să înnebunim de
prea multă fericire modernă. Căci
dacă nu ești nemulțumit, ceva e în
neregulă cu tine.

Să fie totuși clar: nu mă refer
la nemulțumirea aia ranchiu�
noasă, primară, viscerală, care stă
la îndemâna oricui și pe care o ali�
mentează mereu fotografiile și
postările cu oameni fericiți de pe
Facebook – care, pe de altă parte,
sunt adesea și nemulțumiții de pe
Facebook. Pentru atâta lucru nu
îți trebuie nici o pricepere. Ne mul �
țumiți, frustrați, invidioși, geloși
suntem cu toții. Însă nemulțu mi �
rea utilă, nemulțumi rea benefică,
pe care să o nutrești conștient, să
o ții sub control și să o folosești
pentru a�ți împlini viața, cere o
anumită pregătire și nu e la înde�
mâna oricui. 

Există o artă autentică a ne �
mulțumirii, un fel de talent social

care, oricât ar părea de improba�
bil, este util atât în relațiile cu
ceilalți, cât și pentru propria
satisfacție. Unii dintre noi îl au
din născare, așa cum alții au abi�
litatea de a se impune într�un
grup. Alții însă – majoritatea, bă�
nuiesc – nu îl au și tare bine le�ar
prinde un astfel de îndrumar. Și
cred că, așa cum orientalii, japo�
nezii, au succes în lumea occiden�
tală cu tehnicile/ artele lor de a
trăi pozitiv, noi, românii în parti�
cular (și balcanicii în general) am
putea exploata nișa aceasta a ar�
telor de a fi nemulțumit, bombă�
nitor, catastrofist. Noi, balcanicii,
am putea fi yin�ul yang�ului ex�
trem�oriental. Avem o îndelungă
tradiție în domeniu, poate nere�
marcată, poate neconștientizată,
dar eficientă. Luca Pițu a analizat
fenomenul dintr�o perspectivă 
filosofică într�un eseu (și volum)
din 1991, cu titlul Sentimentul ro�
mânesc al urii de sine. Eu cred
totuși că e vorba de mai mult 

și mai puțin de�atât. E acea ne �
mulțumire – autentică, nu�i vor �
bă – folosită ca armă de apărare
și împăcare cu lumea, ca unealtă
magică apotropaică, ce te apără
de rele și te pune la adăpost de
răzbunarea vreunei divinități ge�
loase pe prea multa fericire a mu�
ritorului modern (eventual, do� 
bândită după punerea în practică
a Artei de a fi fericit): „Vai de curu’
meu! Vai de cozonacu’ meu!“ (di �
xit L. Pițu). „Ce ghinion pe mine!
Ce ghinion istoric pe neamul ăsta!
Ce greu ne�a fost nouă în istorie!
Ce grea viață am dus și eu!“ Cu
corolarul festiv, la un grătar cu
mici, ceafă de porc și multă bere:
„Și când o fi mai rău, ca acum să
ne fie!“. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Arta de a fi nemulțumit
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Cine știe, cunoaște; cine nu, să facă
un efort să afle! Fiindcă eu, orice aș
scrie despre muzica inscripționată
pe discurile astea, nu voi putea să
explic îndeajuns. Iar îndemnul nu
are vreo conotație de superioritate,
de atitudine suficientă, tipică tipilor
„cu bani“, ci ține de realitatea pro �
zaică: muzica rock trebuie ascultată
pe scule adecvate. Altfel, dintr�un
imn iconoclast, devine un moft
degrabă hipsteric.

Oprind divagația și repornind
audiția, în cazul discului O.N.E.
trebuie spus cât se poate de clar că
elementul cel mai spectaculos din
conținutul celor 26 de piese (apro �
ximativ două ore de rock’n’roll) este
chitara bas. Or, să asculți un bas

rock pe�o jucărie de plastic (fie și�un
sistem 2.1) e ca și cum ai admira cu
ajutorul ochelarilor VR frumusețea
fetelor prezentate de Dan Boerescu
în șarmantele sale postări inter �
nautice. Chitara bas este carnea
unei piese rock: nu se vede, fiind
acoperită de pielea chi tarei solo și
pletele vocalistului, dar se simte
când pui mâna (dacă ai pe ce!).
Circulă o vorbă în lumea rockerilor:
basistul trebuie să știe muzică, altfel
formația o lălăie. N�am competența
necesară să confirm, dar constat că
orice trupă cu un basist valoros
reușește să com pună și să lanseze
piese de�o voluptuoasă consistență,
grele ca un cocktail din alcooluri dulci
și uleioase. O piesă împănată de un

asemenea bas alunecă pe țeava re �
ceptării precum lichiorul de banane
amestecat cu miez de lămâie și colorat
cu precipitat de coca: arde și răcorește
simultan. N�ați încercat așa ceva? Nu
vă sfătuiesc să îndrăzniți! 

Toți iubitorii de rock români (și
canadieni!) știu bine că Marius Luca,
alintat și azi Bubu, este un foarte bun
și capabil muzician, ale cărui per �
formanțe spectaculoase depășesc
zona de a(fe)cțiune a basului electric.
Virtuozitatea lui chitaristică este
întrecută doar de dorința de auto �
depășire și de cu riozitatea nestăpânită
pentru domenii noi ale tehnicii
audio, fapt care îl ajută să progreseze
în procesarea sonoră a partiturilor
compuse. 

Ca un meșter lutier din Cre �
mona medievală, Marius Luca lu�
crează ani de zile asupra compozițiilor
sale vechi și noi, cu migală și

dragoste, neîndurându�se a lăsa
vreuna la voia întâmplării. Asta face
ca șlefuitele piese, pe care le cunoști
parcă de�o viață, să sune de fiecare
dată surprinzător de proaspăt, ae �
risit, antrenant. 

Am încercat să pun în func �
țiune scutul meu antirocketic, doar�
doar voi opri tirul dezlănțuit de
proiectilele intens muzicale lansate
de O.N.E.�tatea slujită numai de doi
servanți: Marius Luca, voce, bas, 12
coarde, muzicuță, și Louis Doré,
tobe, voce și percuție. Mi�a fost peste
poate. O.N.E. face cât o divizie ae �
ropurtată, capabilă să biruiască un
stadion de fani întărâtați. Sec �
vențele de aplauze inserate pe disc

sunt meritate din plin, chiar dacă
realitatea lor e jucată.

Jocul este un ingredient pe care
Marius Luca îl folosește cu lău da �
bilă știință. Jocuri de cuvinte în
ti tlurile pieselor, jocuri de pro nun �
ție a versurilor în română, engleză,
franceză și maghiară, jocuri de
citate muzicale și alte chițibușerii
delicioase, ca un fel de fursecuri
transilvane oferite fanilor cunos �
cători de istorie – adică de rock. Și
pentru asta îi mulțumim com pa �
triotului nostru strămutat în Ca� 
 nada, un cetățean al lumii, care n�a
uitat de unde vine, știe încotro
merge și vrea să mergem împreună:
All for O.N.E.! SDC

ConcertO.N.E.

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Aproape jumătate de an i-a trebuit dublului CD
E Pluribus Unum – Organic Noise Experiment
(2021, O.N.E. Records) să ajungă din Canada la
mine. Și precizez: exemplarul fizic, pentru că
fișierele audio, primite de la autor grație
internetului, le-am ascultat mai de mult. Dar
una e să asculți la niște difuzoare minuscule,
pitite printre cărțile de pe birou, alta e să te
răsfeți dinaintea unor boxe masive, fabricate
pe la jumătatea anilor ’80. 

Albert Camus, Teatru – Caligula • Neînțelegerea • 
Starea de asediu • Cei drepți • Revoltă în Asturias

Premiul Nobel pentru 
literatură 1957

Traducere din limba franceză 
de Daniel Nicolescu

Scrise între 1935 și 1949, cele cinci
piese de teatru cuprinse în acest
volum sunt încadrate în ciclul absur�
dului din opera lui Albert Camus (Ca�
ligula, Neînțelegerea) și în ciclul
revoltei (Cei drepți, Starea de asediu,
Revoltă în Asturias). În vreme ce Cali�
gula explorează tema alienării omului
în fața absurdului vieții, crima pusă în
scenă în Neînțelegerea oferă ocazia
unei reflecții asupra nedreptății. 

Starea de asediu este o alegorie poli�
tică în care personajele își descoperă
limitele demnității și curajului, iar
Cei drepți, piesă despre atentatul din
1905 asupra Marelui Duce Serghei
Aleksandrovici al Rusiei, pune în
discuție ideea că scopul scuză mijloa�
cele. Revoltă în Asturias, o creație co�
lectivă, a fost interzisă, la vremea ei,
în Alger.

„De ce fac teatru? Ei bine, m�am
întrebat adesea. Singura explicație pe
care am găsit�o ar putea să vi se pară
descurajant de banală: pur și simplu,
pentru că scena de teatru este unul
dintre locurile din lume care mă fac
fericit. Teatrul îmi oferă comunitatea

de care am nevoie, constrângerile ma�
teriale și limitările de care orice om și
orice suflet au nevoie. În singurătate,
artistul este stăpân, dar este stăpân
asupra neantului. În teatru, el nu
poate fi stăpân. Ceea ce vrea el să facă
depinde de alții. Regizorul are nevoie
de actor, care are nevoie de cel dintâi.
Această dependență reciprocă, atunci
când este acceptată cu modestia și
buna dispoziție adecvate, creează so�
lidaritatea meseriei și camaraderia de
zi cu zi. Aici, suntem toți legați unii de
alții, dar nici unul nu încetează să fie
liber, într�o anumită măsură: nu este
aceasta o formulă bună pentru socie�
tatea viitorului?“ (Albert Camus) SDC

SEMNAL EDITORIAL



Un veac de existență
e o bornă sem -
nificativă în viața
oricărei instituții, iar
memoria centenară
impune conservarea
ei cu maximă atenție.
Teatrul Național
„Mihai Eminescu“ din
Chișinău a ajuns la
această vârstă în
2021, pe 6
octombrie. 

Un program bogat în activități
evocative și care au relevat starea
estetică a actualității a fost susți �
nut în capitala Republicii Mol�
dova, iar, dincolo de emoțiile
aferente jubileului, mărturia con�
cretă a ceea ce au însemnat aceste
o sută de sezoane s�a așezat între
copertele unui volum scos la Edi�
tura Cartier – 100 de spectacole
în 100 de ani la Teatrul Național
„Mihai Eminescu“ din Chișinău.
Îngrijit de Petru Hadârcă, volu�
mul este o mică operă de artă a
genului, cu fotografii imprimate
pe hârtie de foarte bună calitate,
cu file legate între coperte carto�
nate, aproape 400 de pagini a
căror foiletare se transformă în
reală plăcere. 

FORMULĂ CARE LASĂ
IMAGINILE SĂ VORBEASCĂ 
DE LA SINE

Frumusețea cărții e un atu esen �
țial, îi atașează însușirea de lu�
crare prietenoasă. E secretul care
face ca istoria așezământului, de
regulă o înșiruire de titluri și de
autori, să devină atrăgătoare. E
meritul realizatorilor de a fi ima �
ginat această formulă care lasă
imaginile să vorbească de la sine,
reînviind, prin captura clipei sce�
nice într�un instantaneu develo�
pat pe suport material, secvențele
definitorii ale evoluției artistice a
acestui teatru. 

„Sunt spectacole care au fost
expresia a ceea ce a însemnat arta
teatrală pentru oamenii de cul�
tură și pentru spectatorii din
Chișinău într�un moment anume
din istorie: fie că a fost expresia a
ceea ce au iubit sau, dimpotrivă, a

ceea ce au fost obligați cu forța să
iubească, fie că a fost expresia
unui ideal spre care au râvnit –
artistic, etic, politic, național, cul�
tural, estetic etc. –, fie a unor
dorințe ascunse, a unui fruct in�
terzis. Sunt spectacole expresie a
căutărilor, a revoltelor, a fricilor,
a bucuriilor și frământărilor pe
care le�au trăit și prin care au tre�
cut spectatorii împreună cu artiș �
tii“, cum precizează coordonato�
rul în Argumentul ce deschide su�
marul. 

O pagină consistentă cu mul �
țumiri adresate celor care s�au
implicat în proiect arată cât de
numeroasă și de implicată este
echipa care a lucrat pentru ca
spec tacolele ce au ținut afișul Na �
ționalului din Chișinău să fie rea�
duse la viață astfel. 

O FIȘĂ DE SPECTACOL
CONDENSATĂ

Seria este deschisă de Răzvan și
Vidra de Bogdan Petriceicu Haș �
deu (6 octombrie 1921, creația in�
augurală) și continuă cu o selecție
riguroasă care îndreaptă reflec�
toarele spre puneri în scenă ce
ieșeau din norma teatrală a mo�
mentului, s�au individualizat prin
viziuni neobișnuite, interpretări
remarcabile, care au rezistat înde�
lung pe afiș, sau, dimpotrivă, au
avut de a face cu controlul ideolo�
gic, în urma căruia au și fost inter�
zise. Fotografii, afișe, schițe de
decor, extrase din cronici oferă o
fișă de spectacol condensată, care
îl reanimă fragmentar, refăcân �
du�l din descrierile și evaluările
celor care l�au văzut. 

O listă de nume atașate fiecă�
rei realizări scenice indică efortu�
rile și reușitele a mii de artiști
care s�au dedicat cu talentul și pa�
siunea lor Teatrului Național
„Mihai Eminescu“. A�i pomeni în
această recenzie numai pe unii ar
fi nedrept față de ceilalți, așa încât

le subliniem meritele printr�o
consemnare colectivă. Și printr�o
reverență față de tot ceea ce în�
seamnă nopțile nedormite, fră�
mântările pentru spunerea fie� 
cărei replici, pentru găsirea celei
mai adecvate rezolvări de perso�
naj, pentru coagularea energiilor
atât în laboratorul repe tițiilor, cât
și seară de seară în fața a sute de
ochi îndreptați spre rampă și aș �
teptând să trăiască o iluzie. 

Selecția de titluri clasice și
cele din dramaturgia actuală oferă
un peisaj repertorial care reface
condensat profilul instituțional. 

VALOROS 
INSTRUMENT 
DOCUMENTAR

Un teatru național, indiferent unde
se află el geografic, are o misiune
inclusă, aceea de a sluji marele re�
pertoriu, fără a rămâne în vetust,
de a�l ipostazia în chei de lectură
scenice ale actualității. Dar și de a
se orienta către valorile drama�
turgice ale momentului, de a fi
deschis către tendințele moder �
nității. Prin artiști de valoare că�
rora să le încredințeze trupa și
resursele pentru a imagina mon�
tări demne de atenția publicului
și a specialiștilor. 

Albumul acesta întruchipea �
ză într�un fel esența teatrului.
Care e, prin definiție, locul unde
privim. Răsfoindu�l, ni se pe�
rindă prin fața ochilor secvență
cu sec vență un trecut secular.
Cuprinsul se încheie cu reperto�
riul instituției, care, alături de
suta de titluri selectate, trans�
formă cartea într�un valoros in�
strument do cumentar ce mărtu� 
risește despre activitatea scenică
a locului. 

Sunt inserate aici și reperto�
riile Teatrului Popular din Chi �
șinău (precursorul Teatrului Na �
țional), Teatrului Moldovenesc
din Tiraspol (1933�1940), Teatru�
lui Național Românesc din Tiras�
pol (1942�1943), oferind o scurtă
privire asupra teatrului românesc
din Basarabia în ansamblul său.
Pentru că, mai zice Petru Ha�
dârcă, „istoria Teatrului Național
«Mihai Eminescu» din Chișinău,
mai ales în perioada sovietică,
este istoria luptei pentru dreptul
de a crea și a gândi liber și pentru
dreptul de a face teatru în limba
română“. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când un Național atinge centenarul
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INTERVIU CU SCRIITORUL CRISTIAN FULAȘ:

„Unul dintre scopurile literaturii 
e să fie emoție, dacă nu cumva
literatura în realitate e doar emoție“

DAN BURCEA

Dă-mi voie să pornesc de la
acest fior care traversează car-
tea ta și să te întreb dacă crezi
că se poate vorbi astăzi despre
Paul Celan altfel decât însoțit de
această emoție intensă, de
această interogație asupra sen-

sului lucrurilor?

La drept vorbind, măcar în scris,
nu ar trebui să vorbim despre
nimic fără emoție, fără să ne aple�
căm – deloc superficial – asupra
sensului lucrurilor. Trăiesc cu
convingerea, rar mărturisită, că
unul dintre scopurile literaturii e
să fie emoție, dacă nu cumva lite�
ratura în realitate e doar emoție,
doar un sentiment covârșitor care
așază litere și cuvinte pe o coală
fără să ne întrebe dacă ne place
sau nu ce se întâmplă. Îl voi mai
cita o dată pe Roth, nu strică:
„Orice carte e o lungă scrisoare pe
care scriitorul și�o adresează
sieși“. Aș completa: o lungă scri�
soare sentimentală, poate nu în
ultimul rând pentru că stilul e
emoție și în afara stilului nu
există scriitură, tot ce e în afară e
mâzgăleală și pierdere de vreme. 

Cât despre Celan, emoția e in�
trinsecă. E în primul rând respec�
tul datorat unui mare poet, iar
respectul e emoție. Apoi lărgim
unghiul, e emoția în fața victime�
lor Istoriei, e acel fior de oroare
care ne străbate când fără să știm
în mod direct ne amintim prin ce
a trecut acest om. Cine știe, în

cazul meu poate fi vorba și de o
identificare, scrierea acestei cărți
a venit într�un moment nefast al
vieții mele și știu și eu destule
despre imposibilitatea de a�ți jeli
morții, despre moarte�ca�înstrăi�
nare�fizică, dar să evităm aceste
amănunte, sunt neplăcute.

Cum ai ajuns să te apleci asupra
biografiei lui Paul Celan și să

faci din ea o carte?

A fost inițial o discuție cu Adrian
Botez, coordonatorul colecției de
biografii romanțate de la Polirom.
Mi�a trimis o listă de autori „liberi“
și a rămas să aleg. După câteva 

minute, instinctiv aproape, alese�
sem: Paul Celan. Marele poet Paul
Celan, nu așa de cunoscut la noi,
dar un om cu o viață ofertantă din
perspectiva biografiei. Sigur că
nu ofertantă în sensul pozitiv, ar
fi prea mult să susțin așa ceva, dar
atractivă, hai să căutăm alt cu�
vânt, evocatoare pentru un om în
epoca lui. Epocă, așa cum știm,
deloc minunată. Dar, probabil că
mă voi fi întrebat dinainte, care
epocă a fost una de aur? Nu e oare
reflexul acesta de a căuta mereu
epoci de aur tocmai protestul ab�
solut împotriva prezentului, o
acțiune de autoexilare și de refu�
giu într�un trecut idealizat tocmai
pentru că prezentul e insuporta�
bil? Pentru că, să fim cât se poate
de sinceri, orice prezent e pur și
simplu insuportabil și viața nu e
cel mai minunat lucru din lume
decât pentru cei câțiva care au în
mai mare sau mai mică măsură
acces la putere, pentru restul...

Cât despre carte, poate că de
data asta n�am făcut�o eu. Car�
tea, obiectul numit carte, s�a fă �
cut în siajul, în reflexul, în urma
vieții omului Paul Celan. Pe el 
l�am urmărit mereu, nu neapărat
opera lui. 

Bănuiesc că abordarea unei ase-
menea cărți nu a fost ușoară și
nici documentarea pe care a im-
plicat-o. Poți să ne spui câteva

cuvinte despre acestea?

Inițial, plecând din contractul na�
rativ de bază, am tot căutat mo �
dalități de a scrie la persoana a
III�a, oarecum din exteriorul su�
biectului propus. Nu mai știu de

câte ori am ratat, ce știu sigur e că
prin decembrie 2021 eram gata să
mă declar învins. Ceea ce încer�
cam eu nu se putea face, a scrie la
persoana a treia despre Holocaust
și sindromul de stres post�trau�
matic prin care trece o victimă era
un lucru pur și simplu de nefăcut.
În fond, cum faci să descrii din
afară așa ceva? Sigur că te poți
așeza în rolul istoricului, dar
atunci trebuie să scoți din scrisul
tău orice pretenție de literatură,
de emoție. Nu�mi par capabil de
așa ceva, nu eu. Cum spuneam,
am fost la un pas să renunț (nu e
nici o rușine în a renunța din
când în când, sunt un mare cam�
pion al proiectelor ratate, ori�
cum), până când m�a lovit ideea
de a încerca să scriu și la persoana
întâi. Ca și cum aș fi el, ca și cum
aș scrie cu vorbele lui, cu inflexiu�
nile lui. Ca și cum (iată!) aș putea
în cele din urmă să fac ficțiune,
adică să inventez ceva atât de nou
încât să merite publicat. 

Sigur că am citit mult, și aici
nu pot sublinia destul rolul dom�
nilor State și Hoișie, care m�au
ajutat fără nici o ezitare să intru
în detaliile vieții poetului. Cum ar
fi fost cartea fără ei? Probabil
mult diferită și cu siguranță nu în
bine. Să�i considerăm deci autori
morali, într�un fel au scris îm�
preună cu mine, chiar dacă ac �
țiunea în sine am făcut�o eu. 

Titlul cărții tale funcționează ca
un leitmotiv. Cum ai ales acest
titlu? Legat de el, cum să
înțelegem acest gând al lui 
Celan: „Încerc să spun faptele,

De curând a apărut în colecția „Biografii romanțate“ 
a Editurii Polirom cartea lui Cristian Fulaș Am trăit, da
despre viața lui Paul Celan. Scrisă sub forma unei lungi
confesiuni epistolare adresata Gisellei, soția poetului,
această dureroasă poveste a unei suferințe îndelungate 
și continuu tragice, este, după spusele autorului atât 

„un rezumat“ al vieții lui Celan cât și o suită cronologică
a evenimentelor vieții acestuia și mai ales un punct 
focal al unei cronologii afective ghidată de memorie.
Cartea lui Cris tian Fulaș este traversată de un fior
existențial ca o batere din aripi a unei ființe aflate sub
povara îndoielilor și a lipsei vădite de sens a lucrurilor. 
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încerc, atât cât mă pricep, să
spun o istorie, o istorie făcută
din oameni morți și oamenii vii –
dar care e diferența, există vreo
diferență? – împreună cu care

am trăit și am gândit“.

Titluri am avut multe, unele atât
de ridicole, încât mai bine nu mai
citez nici unul aici. 

Citind o monografie a lui Ce �
lan, mi�a sărit în ochi momentul
când – aflat în vizită cu Giselle la
o casă memorială a unui pictor fla�
mand – el a notat în cartea de
oaspeți a locului exact următoarele
cuvinte: „J’ai vécu, oui“. Cum bine
vedem acum, titlul nici măcar nu e
originalitatea întruchipată, e pur și
simplu traducerea unui gând fugar
al poetului. Ce suntem în afară de
ce am trăit? Mai suntem ceva, când
eliminăm acest timp trecut care e
memoria, memoria în toate for�
mele ei? Am găsit în acea fulgu�
rantă expresie esența oricărei vieți,
esența oricărei spuneri�despre�
viață care e biografia, autobiografia
jucată de mine, în acest caz. Și m�
am agățat de aceste cuvinte cu dis�
perarea condamnatului, în fond de
câte ori în viață avem șansa unui
titlu atât de frumos, de câte ori câ�
teva cuvinte fac o carte să fie mai
mult decât este prin simpla lor
prezență? 

Legat de întrebare a doua, nu
e citatul exact explicația celor câ�
teva cuvinte? Ce trăim, în afară de
fapte? Ce trăim, în afară de ce
gândim? Mă tem că mult, mult
prea puțin. 

Refuzând cronologia brută a
evenimentelor, cartea ta se
apleacă asupra unor aspecte
afective, intime, poetice și filo-
sofice din viața lui Paul Celan. Îți
propun să ne aplecăm asupra
unora dintre ele. Primul este le-
gat de Istorie. Scriu cuvântul cu
majusculă pentru a-i reda tot re-
cele său caracter și cum trece ca
un tăvălug peste viețile oameni-
lor. Nu este acesta și sentimentul
lui Celan, mai ales atunci când
notează această frază teribilă 

legată de începutul deportărilor:

„Ne-au omorât oameni ca noi“?

În general evit să�mi pun pe hâr�
tie convingerile politice, dar ce zic
eu, cred că formulez greșit, eu de
fapt încerc să nu mă las furat de
politică, să nu intru în acel caru�
sel nebun care e lupta pentru pu�
tere într�o formă sau alta. Și, în
fond, poate că citindu�i poezia
trebuie să înțelegem că așa a ales
și Celan să trateze istoria. Sigur că
era conștient de ea, sigur că re �
simțea acut Catastrofa, Shoahul,
dar reflexul lui pare să fie acela de
a se scufunda în abstracțiune, în
gândire, nu neapărat în faptele is�
toriei. Acel „Ne�au omorât oameni
ca noi“ mi se pare un lucru esen �
țial. E ceea ce trebuie să amintim
întotdeauna, e lucrul care mă ori�
pilează cel mai tare din istorie,
anume că ne omorâm unii pe alții,
că murim noi, cei simpli (printre
noi și Paul Celan), că există im�
pulsuri – pentru mine cu totul
inexplicabile – care în anumite
condiții ne împing să îi face rău
celuilalt în numele unei idei poli�
tice. E adevărul cel mai cumplit al
umanității, anume că suntem o
specie capabilă de rău la modul
infinit. Acei oameni din carte care
într�o noapte hăcuiesc alți oa�
meni, îi taie în bucăți cu topoarele,
sunt imaginea acestui im p uls ori�
bil al umanității. Că e un rău mai
mic sau mai mare, cert e că sun�
tem capabili să îl facem. Și poate
că întreaga noastră viață ar trebui
să se îndrepte către un singur
lucru, către a spune: „Am trăit, da,
dar fără să fac rău“. Câți suntem
capabili să spunem asta? Și nu, nu
vorbesc neapărat de crime abomi�
nabile, de Holocaust, de războaie,
poate că și răul mai mic pentru
care ne găsim justificări e într�un
fel la fel de atroce, pentru că îi
facem rău celuilalt și prin asta îl
facem să sufere. Nimic mai depri�
mant, când mă gândesc la oameni,
decât acest gând: că suntem capa�
bili să ne provocăm suferință și
putem trăi cu asta. Terifiant!

Repere de spațiu și timp
însoțesc reflecția lui Celan asu-
pra Istoriei. Să le numim pe
amândouă: 20 ianuarie 1941
este cel temporal; cel spațial
este reprezentat de „un gard de
sârmă ghimpată distanță,
aceeași distanță care separă ori-
ce lagăr de restul lumii“. Cum să
înțelegem aceste repere funda-
mental constitutive ale

personalității poetului? 

Soluția Finală. E, cum s�a spus de
atâtea ori și cum el însuși o spu�
nea, cel mai îngrozitor moment

din istorie. Atunci când un grup
de oameni a decis exterminarea
unei întregi rase. Serios, nici nu
știm sigur dacă acest cuvânt, rasă,
e aplicabil, e măcar real, dar ei au
decis în acea zi să extermine (să
omoare, să e�li�mi�ne�fi�zic) un
întreg grup religios. Argumentele
sunt pe cât de halucinante, pe atât
de cunoscute. Mă îngrozesc atât
de tare, încât nu le voi relua aici.
Cert e că lucrul (oricât de haluci�
nant ar părea) s�a întâmplat. În is�
toria umanității e scrisă această
dată: 20 ianuarie 1941. Și încă nu
ne e rușine că suntem oameni,
ceea ce e cel puțin bizar. Ar trebui
să fim un pic mai reținuți, ar tre�
bui să încercăm să înțelegem Răul
și să îl evităm, dar uite că trăim în
bucla unui Bine care face Rău de
dragul unui Bine mai mare și asta
pare să ne ocupe foarte mare par �
te din timp, e ironia istoriei care
se repetă, amara ironie a morții
celuilalt, fie ea și simbolică.

Cât despre „un gard de sârmă
ghimpată distanță“, iată distanța
dintre libertate și orice altceva. 

Un altul ține de definiția pe care
el însuși o dă a omului de cultu-
ră. Nu vorbim aici de aspectul
etic, ci de condiția sine qua non
a scriitorului: scrii despre el că
nu există „un drum al culturii
fără să aibă cunoștință de ce au
făcut ceilalți oameni de cultu-
ră“. Cum ai construi aici portre-
tul intelectual al lui Celan?

Celan chiar era un intelectual, în
primul rând pentru că se ocupa
numai cu asta. Era de meserie
scriitor și traducător, lucru destul
de rar în orice peisaj literar mo�
dern. Apoi, înțelegea foarte bine
meritele celorlalți și încerca să
construiască pe lucruri dinainte
existente, conștientizând litera�
tura dinaintea lui, interiorizând�o,
transformând�o în altceva, dacă
termenul e potrivit. De unde și se�
riozitatea demersului, încercarea
de a da un nou limbaj al poeziei, de
a ieși din biografic rămânând,
totuși, în inima biograficului, pen�
tru că, așa cum el însuși spune, nu
se poate scrie ignorând o anumită
dată din istorie. 

Drumul lui era, încă este,
unul eminamente cultural. Tra�
ducător al celor mai mari, tradus
el însuși, exista în ceea ce Bloom
numea cu termenul influență. Mă
îndoiesc că îți poți dori mai mult
ca scriitor, la urma urmelor, decât
să intri în jocul influenței și prin
el în jocul istoriei literare.

Scrisul ocupă, cum spui, un loc
central în viața lui Celan. Iată

mai multe nuanțe pe care te-aș
ruga să le dezvolți: „scrisul e
memorie, are forma unei fugi“;
„poemul e întotdeauna legat de
o dată, de un eveniment, de
ceva cât se poate de palpabil, de
lucruri fizice și de întâmplări ale
lumii reale“, contrar a
concepției heideggeriene asu-

pra scrisului. 

Aici, cu scuzele de rigoare, nici
măcar nu mai știu dacă nu cumva
m�am descris și pe mine și dacă nu
cumva incluzându�mă și pe mine
în istoria lui Paul Celan am intrat
eu însumi într�un joc destul de
riscant, acela al definirii scriiturii.
Riscant pentru că e întotdeauna
imposibil, pentru că trăiesc con�
vins că la sfârșitul vremilor ni�
meni nu va reuși să definească în
mod limpede acest termen atât de
simplu, scriitura. Memoria are
forma unei fugi pentru că mereu
revine la teme centrale și le dez�
voltă și le reia și aceeași memorie
trăiește în afara noastră și în afara
timpului, abia de aici putând în�
cepe o discuție despre estetica
pură, fără istorie. În același timp,
heideggerianul „originea operei
de artă este arta“ va supraviețui
necondiționat oricărui secol, con�
trazicând net orice estetism izo�
lat. Poate că lucrul cel mai fericit
cu putință e că nu putem răs�
punde anumitor întrebări. Nu
știm ce e arta. În momentul în
care ne despărțim de actul artistic
un zeu binevoitor ne dăruiește ui�
tarea și nu mai știm ce e arta, ea
devine uitare permanentă și rea�
mintire subită imediat ce ne
așezăm din nou în fața ei. Poate că
arta e practica artei, nu știu, e mai
bine că nu știu.

Ce să spunem de sentimentul
tragic al lui Celan de a fi „poet în

limba călăilor mei“?

Când a ales să își scrie poezia în
limba germană, când limba ger�
mană l�a ales pe el, cel mai probabil
a știut că va trăi în inima unei trage�
dii. Refuz să cred că nu a știut asta, că
și�a imaginat vreo clipă că va reuși să
depășească această traumă. E posi�
bil să mă înșel, desi gur, dar e părerea
mea. Și totuși i�a ieșit magistral și
vreau să cred că într�un fel a depășit
trauma. Nu complet, traumele nu
pot fi depă șite, în cazul acesta nu
există uitare și nici nu cred că e cazul
să existe, dar măcar parțial a depășit�
o. Și poate că a făcut�o în modul cel
mai simplu cu putință, anume con�
fruntându�se cu monștrii și călăii
care�i populau mintea. 

De la sentimentul vinovăției,
Celan traversează stări din ce în

ce mai grave ale depresiei 
și ale fricii, până la gestul 
final. „Trăiam ciclic, parcă în
afara timpului“ – mărturisește
el. Ce ne poți spune despre
ființa acestui om răvășit de du-
rere și boală? Dar despre între-
barea esențială pe care
experiența sa de viață i-o pune
întotdeauna în față: „mai exista
pentru noi posibilitatea de a 

deveni oameni“?

Trebuie să mă repet: un lagăr e un
lagăr e un lagăr. Moartea e moarte
e moarte. Lucrurile acestea nu se
vindecă, nu se șterg, poate în timp
se atenuează, dar atât. Un om care a
fost în lagăr și acolo a aflat despre
moartea părinților săi care erau
într�un alt lagăr nu poate trece pes �
te asta, nu poate depăși expe riența.
Procesul e în esența lui ireversibil și
întrebarea aceas ta, pe care dum�
neavoastră o vedeți ca esențială, ră�
mâne. Să o repetăm: mai există po� 
sibilitatea de a deveni om? Sigur că
eu nu pot răspunde, nu am trecut
prin asemenea ex periențe și nu pot
spune cum a fost, dar pentru Paul
Celan e foarte posibil ca deterio�
rarea psihică să fi început chiar
atunci. Nu avem un răspuns, e un
lucru destul de cunoscut că Eric
Celan, fiul său, nu e foarte gene�
ros cu informațiile despre starea
medicală a tatălui său și cred că
bine face.

Nu aș vrea să închei fără a su�
blinia că, deși am urmat în linii
destul de exacte evenimentele cu�
noscute din viața lui Celan, unele
lucruri, printre care și evoluția stă�
rii lui psihice, țin mai degrabă de
cuvântul „romanțat“ din sintagma
„biografie romanțată“. Știu o seamă
de lucruri despre sindromul de
stres post�traumatic și le�am folosit
în carte, însă acest lucru nu în�
seamnă și nu trebuie să însemne că
știu exact care a fost situația. Și poate
că e mai bine așa, poate că Wittgen�
stein are în continuare drep tate:
„Despre ceea ce nu se poate vorbi,
trebuie să se tacă“. SDC

„Adevărul cel
mai cumplit al
umanităţii e că
suntem o specie
capabilă de rău la
modul infinit“
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Un roman al destinelor frânte:
istorie și dezrădăcinare
Între 19 și 25 septembrie
1918 are loc bătălia de la
Nablus din care ies victorioși
britanicii, iar otomanii și ger-
manii se retrag. La 31 oc-
tombrie, în același an, este
înfrânt Imperiul Otoman, iar
Administraţia Teritorială
Britanică și Franceză în Teri-
toriile Inamice Ocupate în-
cepe să își desfășoare activi-
tatea în teritoriile otomane,
inclusiv în Palestina și Siria.
Aceasta este pânza tratată,
pregătită pentru romanul is-
toric Parizianul, semnat de 
Isabella Hammad, inspirat din
povestea de viaţă a propriu-
lui ei străbunic. 

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Cu patru ani înainte de aceste
eve nimente, tânărul Midhat Ka �
mal pleacă la Montpellier pentru
a studia medicina, încurajat și,
mai ales, direcționat de tatăl său,
negustorul Kamal din Nablus.
Dacă acasă conștiința națională a
palestinienilor capătă nuanțe din
ce în ce mai accentuate, Midhat își
dă seama cât de diferit este văzut
în cadrul european, cât de nelalo�
cul său se va simți în foarte multe
situații, cât de mare va fi șocul
când va descoperi că tatăl lui Jean�
nette – franțuzoaica pe care se ho�
tărâse să o ceară în căsătorie – îl
studiază ca pe un „creier primi�
tiv“, nicidecum ca pe un tânăr stu�
dent la Medicină. 

Va părăsi Montpellierul și va
petrece câțiva ani în Paris, dedicat
studiilor de istorie la Sorbona,
dar mai ales unei vieți care nu mai
ținea cont de normele stricte ale
educației primite până atunci.
Descoperise „emoția pură de�a
exista“ în timp ce va continua să
simtă, de�a lungul întregii vieți, că
„ființa sa e separată de ceilalți“.
Orgoliile masculine și rivalitățile
sunt nelipsite în cercurile de prie�
teni, în vreme ce contextul politic
internațional devine din ce în ce
mai tensionat. 

UN OM CARE NU SE
REGĂSEȘTE NICIUNDE

Isabella Hammad se înarmează cu
instrumentele romanului istoric și
ale celui realist în același timp, do�
vedind că prezentul poa te oferi ast�
fel un tur de forță celor care își
doresc să descopere istoria și tumul�
tul începutului de secol în jurul
mișcărilor naționale palestiniene și
siriene. Totodată, istoria de viață a
lui Midhat arată zbuciumul în care e
aruncat un om care nu se regăsește
niciunde, un om care are nevoie de
puncte fixe pentru a se convinge pe
sine de faptul că toate drumurile l�au
condus până la acel moment: mai
întâi, dragostea sa pentru Jeanette și,
mai apoi, căsătoria cu Fatima când
va crede că „dinaintea lui se întindea
un zid trainic, temelia unei case“.
Avea nevoie, de fapt, de rădăcini, de
un acasă pe care să îl simtă stabil sub

picioare, de un loc al său de care să
nu se poată desprinde. Nablusul,
acest oraș „numai miresme și sunete,
suflul vânturilor între munți“, va fi
doar parțial căminul mult visat, căci
va fi și loc de zbucium, locul desco�
peririi care îl va arunca în cele din
urmă într�un spital de psihiatrie. 

„Parizianul“ Midhat e un străin
printre ai lui și un străin printre alți
străini, un om care va rămâne mereu
„un străin incapabil să exprime ce
vrea să spună, rătăcit în multiplele
înțelesuri ale limbii“, nevoit să in�
venteze po vești pentru a juca un rol
în lumea bărbaților, convins că e ne�
voie să devină un „bufon dră gălaș“
cu „farmecul disimulării“ pentru a
cuceri femeile. E purtat prin viață de
datoria pentru tatăl său, iar viața lui
interioară primește crun ta lovitură
când tatăl îi moare înainte de căsă�
torie, când Midhat va recunoaște că
se căsătorea pentru acesta. 

Inventându�și roluri, datorii,
convingându�se de neadevăruri,
va descoperi că a ratat sensul vieții
odată cu scrisoarea de la Jeanette,
ascunsă timp de douăzeci de ani,
cea în care aceasta îi scria să se în�
toarcă în Franța. Dacă pentru alt �
cineva acesta ar fi fost punctul în
care ar fi abandonat totul și s�ar fi
întors la prima mare iubire, pen�
tru Midhat e, în schimb, momen�
tul în care se prăbușește în sine,
tot ce ridicase până atunci dispare
ca un fum, rațiunea de a exista se
fărâ mi țează ca un castel de nisip.
Trăise, mai bine de jumătate de
viață, convins că alesese calea cea
bună, ușurat că luase altcineva de�
ciziile importante, mințindu�se că,
într�o oarecare măsură, era și el
propriul său stăpân. 

TRAGEDIILE DEVIN
PERSONALE

În același timp, în 1935, „în Nablus
se răspândise teama și, odată cu
ea, reaua�voință“, iar „degetul în�
dreptat spre dușman se ridica ne�
îndurător spre trădătorul de
alături“. Într�un context tensio�
nat, mulți pun conflictele și răz�
bunările pe seama deochiului sau
a farmecelor, inclusiv incendierea
magazinului ridicat de la zero de
Midhat. Comunitățile se dezbină,
tragediile devin personale, iar
granița dintre politică și religie își
pierde contururile din ce în ce
mai tare. Un citat din Montes�
quieu, în miezul acestui roman,
devine emblematic: „Mișcarea oa�
menilor este întotdeauna ori prea
lentă, ori prea năvalnică. Uneori,
cu o sută de mii de brațe răs�
toarnă totul înainte, alteori, cu o
sută de mii de picioare, abia se tâ�
răsc, asemeni insectelor“. 

Istoria se reorânduiește și
prinde, ca de fiecare dată, la mijloc,
destine pe care le frânge sau le de�
formează pentru totdeauna. Preo�
tul Antoine devine informator, i se
cere de către adminis trația civilă
britanică să identifice sau să trans�
mită știri despre orice persoană pe
care o suspectează că ar fi, conform
listei, „naționalist, profrancez, an�
tibritanic, antisionist, supus“.

Parizianul Isabellei Hammad

e un roman al destinelor frânte, al
dezrădăcinării, al istoriei concrete
care zbuciumă ființa până în mie�
zul său fragil. Sunt atent țesute, pe
marginea marilor teme, dantelă�
riile fără de care romanul nu ar fi
la fel de impresionant în jocul său
clasic. Iubirea pentru Jeanette, mi�
cile pilde inventate de Midhat,
scenele de familie, toate armoni�
zează rezultatul final al unui de�
mers distins în 2019 cu Palestine
Book Award.  

FIUL RĂTĂCITOR 
SE PIERDE PE SINE

Realitatea fiului rătăcitor se contor�
sionează, din tot ceea ce cu noștea
până la aflarea adevărului pare că
nu mai rămâne nimic: „poate că în
tot acest timp el umblase ca prin
somn, golit de trecerea zilelor care
se repetau și se risipeau, de familie,
de magazin, de alte mărunțișuri
care absorbeau timpul așa cum
orezul absoarbe apa“. 

Ieșirea din spital, cu sprijinul
Fatimei, după ce își revine, se face
abia în momentul în care „invazia
trecutului nu�l mai îngrozea atât de
mult“. Trecutul însemna posibilita�
tea unei alte vieți, dar mai ales a
unui Midhat diferit, autentic, regăsit
în sfârșit. Însă este un trecut impo�
sibil, de nerecuperat. Rătăcirea între
cele două lumi nu poate fi recupe�
rată, viața interioară va purta răni
de nevindecat. Lecțiile individului
sunt lecțiile istoriei unei națiuni. 

O voce tânără, Isabella Ham�
mad propune un exercițiu la un
nivel înalt. Riscă printr�o ambiție
nemăsurată, dar dovedește, în cele
din urmă, că are de partea sa toți
laurii victoriei. Romanul său por �
nește la drum cu premisele unei
construcții complexe, urmând re �
țetele clasice și realiste, demons�
trând, în același timp, că înglobea�
ză o temă prezentă și esențială.
Conflictele lumii actuale sunt o
consecință clară a celor neînche�
iate încă de acum o sută de ani, a
unor jocuri de putere care aruncă
zarurile și în ziua de azi. SDC

Isabella Hammad, Parizianul, tra-
ducere din limba engleză și note
de Sînziana Dragoș, Polirom, 2022
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Pandemia a provocat foarte
multe frustrări, de toate soiurile.
Printre ele se numără și suspen�
darea spectacolelor, a festivalu�
rilor de cam toate felurile, în
toată lumea, în toată țara, deci și
în Iași. Prin urmare nu e nici o
surpriză în faptul că revenirea
mult�așteptată s�a revărsat ca un
torent în prima parte a acestui
an. Revenirea pe scene este un
fapt dorit atât de artiști, cât și de
public, cum se poate constata cu
ochiul liber. 

SILVIU D. CONSTANTINESCU

Astfel, chiar astăzi, sâmbătă, 18
iunie, spre exemplu, are loc un
concert. Acesta se va petrece în
spațiul oferit de cafeneaua Gist,
pe colțul dintre Cuza Vodă și
Piața Unirii, trupa Partizan reve�
nind la Iași după ceva timp. 

FESTIVALURILE AU ÎNCEPUT
SĂ SE ȚINĂ FIZIC DIN NOU

De altfel, în acest an au avut loc
diverse manifestări importante.
Să începem cu festivalul Classix,
care aduce la Iași an de an nume
importante din muzica clasică
contemporană. Anul acesta s�a
desfășurat între 13 și 19 februarie,
fiind mai complex ca niciodată.
Zilele festivalului și programul în
sine au fost gândite tematic, pur�
tând numele Elegy of Hope, Fata
Morgana, Fantaisie d’une Femme,
Animal Instinct, Back to The Fu�
ture, The Viking Rush, Friendship
in Jazz și Primal Instinct. 

A urmat marele eveniment
Romanian Creative Week, care a
ocupat, așa cum îi spune și nu�
mele, o săptămână întreagă și
care a adus la Iași oameni din in�
dustria creativă de renume mon�
dial. Mai mult, axa Palatul Cul �
turii – Copou a fost populată cu
opere de artă contemporană, în
mare măsură interactive, sub co�
ordonarea lui Andrei Cozlac. 

Asociat RCW a fost și un fes�
tival de weekend, numit Catedral
Music Fest. Aici, pe 20 și 21 mai, au
ajuns la Iași nume precum Milky
Chance, Sevdaliza, Alexandrina,
Moonlight Breakfast, Dimitri’s
Bats sau Zimbru.

DEZVOLTĂRI NOI ALE UNOR
FORME MAI VECHI

A urmat Hangariada, festival, cum
se numește el, de artă, muzică și
zbor. Anul acesta festivalul, ce a
avut loc între 27 și 29 mai, a inclus
și muzică, alături de celelalte
forme de voie bună. Astfel că or�
ganizatorii au adus la Aeroclubul
„Alexandru Matei“ artiști precum
Argatu’ și Moș Martin, Basska,
Cred Că Sunt Extraterestru, CTC,
DJ NASA, Jean Gavril, Subcarpați,
Theo Costache, Tomi Marfă, Vale�
ria Stoica, Vlad Flueraru, Căminu
Cultural, EvolveDubz, Kaze, Kee�
ble, Mirăuț b2b Gradient, Tudor
G, DJ Kamal sau DJ Silviu Trik.

Și Centrul Cultural German
Goethe Zentrum a revenit cu o
serie de evenimente culturale, pe
26 mai, spre exemplu, având loc un
concert cu trupa germană de jazz
Sendecki & Spiegel. Concertul,
susținut în Aula Bibliotecii Cen�
trale Universitare „Mihai Emi�
nescu“ și sponsorizat de Goethe
Zentrum, a oferit ocazia publicului
de a se întâlni cu o fuziune de jazz,
muzică clasică și world music, re�
dată prin intermediul pianului și
al tobelor. Vladyslav Sendecki este
considerat unul dintre cei mai
buni pianiști din lume, care a cola�
borat cu nume precum Billy Cob�
ham, Arild Andersen, David Gil �
mour, Nils Landgren, Marcus Mil�
ler sau Bobby McFerrin. Jürgen
Spiegel este forța motrice din re�
numitul Tingvall Trio, cu nume�
roase premii la activ. 

INOVAȚII ȘI COPILĂRII 

În săptămâna ce s�a încheiat a
avut loc prima ediție a unui festi�
val de jazz, Cucuteni Jazz Fest.
Trombonistul Liviu Mărculescu

și�a propus de mai mult timp un
festival de jazz la Iași, care să facă
o concurență directă celor deja
afirmate de la noi, precum cel de
la Gărâna. Desfășurat chiar în co�
muna Cucuteni, festivalul ce a
avut loc în perioada 10�12 iunie a
avut un line�up format din nume
cunoscute pe scena de jazz, pre�
cum Atom de Carbon, Andra
Botez, AstistViBand (Republica
Moldova), 18maTches, Liviu Măr�
culescu Jazz Unit & Thomas Gruss
(Romania�Germania), Duo Jazz
Gârlea, Nadishana�Somos (Ger�
mania), T.A.P. 2 – 10 Future
Sound, CALI Quartet, KoloYolo
(Ucraina) sau Interethnic Jam Ses�
sion. Dar alături de muzică festi�
valul a venit cu o serie de activități
complementare: un masterclass
de jazz, crearea de ceramică în stil
cucutenian, de bijuterii sau curs
de lutier. 

Despre festivalul copilăriei Șo �
tron, organizat de Muzeul Național
al Literaturii Române Iași în Copou,
la Casa Memorială „Mihail Sado�
veanu“ scrie pe larg Amelia Gheor �
ghiță chiar în acest număr al
„Suplimentului de cultură“. 

CE MAI VINE PÂNĂ 
LA CONCEDIU 

Dar ce mai urmează? Nu foarte
multe. 

Săptămâna viitoare se va
desfășura Rocanotherworld, în
perioada 23�26 iunie. Festivalul va
avea două scene, cea principală și
cea de muzică electronică. Vor
apărea pe ele Paul Tihan, E.M.I.L.,
om la lună, Șuie Paparude, Adrien,
Mihai Popoviciu, The Model, The
Schnitzels, Mădălina Pavăl Live
Orchestra, NoruNegru, Zdob și
Zdub, Spacenoodles, Emann, Gorje
Hewek, Iulian Toma, Back on Wax,
Bob Ramanka, AFLMSMP, G o �
lan, Nouvelle Vague, Gala (UA),
Mera, Jorge Savoretti, Priku,
Adam’s Nest, Kumm, Domino,
Alternosfera. 

În final, la începutul lunii ur�
mătoare va urma Jazz City (1�3
iulie), care se va desfășura în două

locuri emblematice ale Iașului:
Parcul Copou și Parcul Expoziției. 

La scena Turn – Parcul Co �
pou – acces pe bază de bilet – vor
evolua Mark Oselski Trio, Andra
Botez, Jazzappella, Trigon Jazz,
Blazzaj, Moonlight Breakfast, Se�
bastian Studnitzky, Ioan Ștreba
Balkans Jazz – Gypsy Blues, Ava�
lon Jazz Band & Tatiana Eva�
Marie. Aici vor fi și spații de joacă,
activități și spații de relaxare pen�
tru public. Accesul în spațiul fes�
tivalului din Parcul Copou se va
face pe bază de abonament pen�
tru trei zile achiziționat înainte de
eveniment sau bilet de zi achi �
ziționat la intrare. În Parcul Ex �
poziției va fi scena Parc – cu acces
gratuit –, unde vor putea fi ur �
măriți Soul Serenade, Irina Gorga
& EuTo Jazzperience, A�C Leonte
& The Bash, Kernfusion Band,
John Mantucci Trio, Cristina Di �
ma & Band și Cali Quartet.

TERIBILA AMORȚEALĂ

Însă în Iași avem o problemă: vara.
Nu anotimpul în sine, ci faptul că

se intră într�o inerție teribilă, mai
ales când orașul se umflă în pene
cu pomposul titlu de „capitală
culturală“. Și atunci este cu atât
mai trist când constați că vreme
de luni întregi nu există aproape
nici o activitate de amploare care
să justifice această titulatură. 

Practic, se intră într�o formă
de pauză până în luna august,
când poți merge la Zilele Nordu�
lui (Darabani, cel mai nordic oraș
din România, 12�14 august) dacă
nu profiți de Noaptea Albă a stră�
zii Lăpușneanu – chiar pe 1 au�
gust. Și apoi, evident, Serile Fil �
mului Românesc (3�7 august).

În rest, se intră într�o letargie
din cea care a făcut renumele
Moldovei, în care și Filarmonica,
și Opera, și teatrul își suspendă
activitatea. Un fel de vacanță par�
lamentară, doar că culturală. Cir�
cuitul independent este cel care
mai poate oferi ocazia să se simtă
o boare de cultură vie în perioada
ce urmează. Dar aici lucrurile
sunt mult mai greu de prevăzut.
Însă, cum bine știm, speranța
moare ultima. SDC

Vine vara și în cultura ieșeană:
ce a fost anul acesta, ce mai
urmează în perioada următoare
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„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă 
în avanpremieră un
fragment din volumul
Călători și pacienți
români la Karlsbad,
de Radu Mârza, care
va apărea în curând 
la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Fără Karlsbad nu poți vorbi des�
pre începuturile turismului euro�
pean, despre istoria balneară, ba
nici chiar despre istoria loisir�ului
și a petrecerii timpului liber, căci
el a reprezentat, alături de alte
stațiuni balneare precum Marien�
bad, Franzensbad, Bad Kissingen,
Bad Ems, Vichy, Aix�les�Bains sau
Aachen, alături de stațiuni montane
(Bad Ischl, Bad Ragaz, Davos, St. Mo�
ritz, Zermatt, Chamonix, Tátrafüred

[în prezent orașul Vysoké Tatry, în
Slovacia]) sau de pe riviere (Mon�
te Carlo, Nisa, Viareggio, Abbazia
[Opa tija, în Croa ția], Ostende, Bri�
ghton), standardul de petrecere a
timpului liber „la cură“ pentru tot
mai diverse clase sociale, cu tot mai
diverse așteptări, pretenții și bu�
gete, începând cu împărați, regi,
președinți, șefi de guvern... La 1900,
acolo „bătea ora exactă“ în dome�
niul hotelier, al restaurantelor și ca�
fenelelor, al celor mai noi și mai
rafinate rețete culinare, al modei.
Acolo se dezvăluiau cele mai re�
cente bârfe, transmise degrabă pe
primele pagini ale marilor coti�
diene ale Europei.

„Cel dintâi loc de cură din
lume“. Cu acest epitet era alintat
Karlsbadul în publicațiile româ �
nești de pe la 1900 și din epoca in�
terbelică. I se mai spunea „Mecca
balneologilor“, „Mecca ficaților și
a fierei“, „Cel mai frumos spital al
Europei“.

Cum s�a ajuns la aceste epi�
tete? Cum s�a ajuns la formidabila
popularitate pe care Karlsbadul,
stațiune balneară din colțul de
nord�vest al Boemiei a dobândit�o

de�a lungul timpului? Care au fost
resorturile care i�au făcut pe mii și
mii de români să călătorească în
epoca feroviară o zi și jumătate, iar
în perioadele anterioare cu mult
mai mult timp și cu mult mai mult
efort, într�acolo? La toate aceste
întrebări, cartea de față va încerca
să răspundă și o va face, speră au�
torul ei, convingător, prin vizitato�
rii și pacienții români care au
frecventat stațiunea balneară a
Karlsbadului.

Chiar dacă lucrarea noastră îi
are în vedere pe călătorii și vizita�
torii români ai stațiunii, exemplul
lor nu este decât un capitol al
unui fenomen mai larg, anume
dezvoltarea turismului european,
cu toate aspectele și implicațiile
sale sociale, economice, culturale,
comerciale, medicale. Când va fi
terminat de citit această carte, ci�
titorul va putea experimenta
scoa terea adjectivului român, ro�
mânesc din capitolele cărții și va
constata că are în față istoria tu�
rismului european în secolul al
XIX�lea, în Belle Époque, în epoca
interbelică. Așa cum există un
Karlsbad al românilor, există un
Karlsbad al germanilor, cehilor,
francezilor, italienilor, englezilor,
americanilor, rușilor, polonezilor,
maghiarilor, croaților, grecilor, ba
chiar și al turcilor, persanilor,
brazilienilor. În egală măsură, așa
cum se poate înlocui adjectivul
românesc se poate înlocui și nu�
mele Karlsbadului cu alte nume
cu rezonanță din epocă și ar re�
zulta o cercetare asemănătoare.

În spațiul românesc, acele in�
strumente, instituții și indicii care
fac diferența între călătorie și tu�
rism apar câteva decenii mai târ�
ziu. Dar acum este momentul, așa
cum spunea plastic Mircea Anghe�
lescu, al dezvoltării „dorinței de a
ieși din bârlog, de a călători, de a
cunoaște lumea“. „Moda călătoriei
îi câștigase și pe români“, scria în
anul 1844 ziarul „Propășirea“.

Istoricul literar sus�citat ob�
serva că există o legătură directă
între progresul general al socie tății
românești în urma marilor eveni�
mente ale secolului al XIX�lea (mai
ales proclamarea Indepen denței, la
care eu aș adăuga revo luțiile

pașoptiste, domnia lui Alexandru
Ioan Cuza și aducerea prințului
Carol pe tronul Principatelor) și
sporirea numărului călătoriilor
românilor în străinătate. Dacă că�
lătoriile prin țară, în căutare de
locuri și peisaje (sate, mănăstiri,
cetăți, peisaje naturale), care să de�
finească specificul na țional, îl
ajută pe călător să�și clarifice che�
stiunile care țin de identitatea sa
proprie și de identitatea culturală
și istorică a țării sale, călătoriile în
străinătate, arată ace lași Mircea
Anghelescu, îl conduc pe călătorul
român înspre multiple descoperiri
în ceea ce privește nivelul de dez�
voltare al societății apusene, înțe �
legând aici toate aspectele și seg� 
mentele societății, de la funcționarea

ad ministrației de stat și până la
confortul din trenuri. Același autor
vorbea undeva despre un „complex
Dinicu Golescu“, de care suferă
mulți călători români care, ase�
meni lui Dinicu Golescu, odată
ajunși în țările Apusului, traver�
sează un amplu proces de conș �
tiință. Ducând mai departe ideile
dezvoltate de Mircea Anghelescu,
se poate spune că modernizarea
Transilvaniei, Banatului, Bucovi�
nei, Principatelor Române, Basara�
biei, prin instrumentele ei spe� 
cifice, permite călătoritul mai mul�
tor români în străinătate și, în
același timp, călătoritul în străină�
tate trimite înapoi importante im�
pulsuri culturale în direcția acestei
modernizări. SDC

CARTEA
În publicaţiile românești de pe la 1900 și dintre cele două
războaie mondiale, Karlsbadul era numit „cel dintâi loc
de cură din lume“. I se mai spunea și „Mecca balne-
ologilor“, „Mecca ficaţilor și a fierei“ sau „cel mai frumos
spital al Europei“. Cum a ajuns staţiunea „de băi“ din nor-
dul Boemiei să fie supra numită astfel? Și cum a dobândit
extraordinara popularitate de care s-a bucurat în pe-
rioada Belle Époque și în anii interbelici? Cum se face că
pe atunci Karlsbadul reprezenta standardul de excelenţă
în materie de petrecere a timpului liber, în domeniul ho-
telier, al restaurantelor și cafenelelor, al reţetelor
culinare, al modei? Și ce resorturi i-au împins în acele
vremuri pe mii și mii de români să călătorească an de an
într-acolo? Cartea profesorului Radu Mârza aduce
răspunsuri la toate aceste întrebări prin cercetarea unui
bogat material documentar, punând pe primul plan
mărturiile vizitatorilor și pacienţilor români care au
frecventat Karlsbadul, dar și ale medicilor români care
au practicat în faimoasa staţiune balneară. 

Radu Mârza – Călători 
și pacienți români la Karlsbad 
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Veronica D. Niculescu și Grégoire,
personajul volumului Pescărușul
de la geam. Jurnalul unui cuib
(Polirom, 2021), vă dau întâlnire
luni, 20 iunie, ora 19.00, la Libră�
ria Humanitas de la Cișmigiu
(Bdul Regina Elisabeta, nr. 38,
București), alături Alina Purcaru
și Ema Stere.

Grégoire nu e un pescăruș al
mării. Aripile nu�l poartă peste va�
luri, ci peste acoperișurile orașului.
An de an își face cuibul și își crește
puii pe terasa aceleiași clădiri, la
adăpost de oameni, dar nu și de
privirea celei care astăzi îi spune
povestea. Uneori, Grégoire popo �
sește chiar pe pervazul ferestrei de
unde e observat. Fură un moment
de odihnă și... o cercetează la rân�
dul lui, prin geamul ce stă între ei
ca granița dintre două lumi, pe au�
toare. Povestea sa, în care acuitatea

observației e completată de finețea
notațiilor, are poate mai ales darul
de a transmite emoția, uimirea
trăite în fața spectacolului mereu
nou al naturii.

„Pescărușul de la geam îi ur �
mărește pe pescărușul Grégoire și
perechea sa, de la prima frunză
așezată la cuib până când cresc
puii și zboară, un jurnal pe care am
hotărât să îl țin în al șaselea an de
observație. Alte personaje în po�
vestea adevărată care se des �
fășoară în centrul Bucu reștiului
sunt ciorile grive, drepnelele și
vântureii roșii, norii, ploile, vântul.
Dacă mă întrebați pe mine, cartea
asta este despre răbdare, încredere
și speranță – lucruri pe care le
putem învăța de la păsări și de care
avem cu toții nevoie pentru a
supraviețui, acum și oricând.“ (Ve�
ronica D. Niculescu) SDC

Marți, 21 iunie, la ora 19.00, pe terasa Libră�
riei Humanitas Kretzulescu (Calea Victo�
riei, nr. 45, București), vă invităm să par� 
ticipați la un dialog despre volumul de
debut al Lavinicăi Mitu, Bărbatul fără cap,
publicat în colecția „Ego. Proză“ a Editurii
Polirom.

Invitați, alături de autoare: Simona An�
tonescu, Bogdan�Alexandru Stănescu

Moderează: Nona Rapotan
Evenimentul se va încheia cu o ședință

de autografe.

„Bărbatul fără cap este rezultatul unei
lupte, atât biografice, cât și literare. Deși
volum de debut, în el se regăsesc mulți ani
de căutări, de arheologie personală, de ge�
nealogie asumată nu fără tensiuni subli�
mate în cele din urmă literar. Lavinica Mitu
are un simț al imaginii și un simț al sunetu�
lui pe care nu le pot califica altfel decât «na�

tive» – ele sunt dovedite în tot ceea ce a
scris ea în ultimii ani și iată că acum își fac
de cap și între copertele unei cărți. Încerca�
rea ei de a reconstitui de la nivelul ochilor
unui copil atât o lume dispărută, cât și fan�
toma unui bărbat la fel de dispărut este rea�
lizată cu ajutorul acestor instrumente
sensibile și mai puțin cu cel al rațiunii sau
al memoriei voluntare. Proza ei e ca un
elastic întins la maximum – tensiunea pare
să rupă firul firav al atașamentului față de
un părinte dispărut, însă rezistența aces�
tuia depășește orice imaginație. Dacă ar fi
să trag o concluzie, fie ea cât de banală, aș
spune că avem în față o carte despre iubirea
implacabilă a unui copil pentru părintele
lui, dar și despre răul pe care�l facem, de
multe ori fără s�o știm, copiilor noștri. O
carte sobră, matură, tăioasă ca o sabie de
samurai, dar care își conține în adâncuri o
tandrețe și o capacitate de a ierta pe care un
scriitor mai puțin talentat le�ar fi exhibat

cu orgoliu. Lavinica Mitu este, cred asta fără
umbră de îndoială, un câștig pentru litera�
tura română contemporană.“ (Bogdan�Ale�
xandru Stănescu)

Lavinica Mitu (n. 1980, Slatina) a absol�
vit Facultatea de Jurnalism și Științele Co�
municării, Universitatea din București.
Cursul de creative writing ținut de Bogdan�
Alexandru Stănescu și Cezar Paul�Bădescu
la care a participat în 2017 i�a reactivat pa�
siunea pentru scris. Au urmat cursul coor�
donat de Florin Iaru și Marius Chivu,
Atelierul de croitorie literară sub îndruma�
rea lui Florin Iaru, trei Ateliere intensive de
scriere creativă la Vama Veche completate
de șapte serii de Creative Writing Sundays
organizate de „Revista de Povestiri“. A pu�
blicat proză scurtă în revista Iocan și pe re�
vistadepovestiri.ro. Locuiește în București
și toate poveștile pe care le scrie se contu�
rează mai întâi în locul ei preferat, pe 

BALCON (poate cel mai frumos din oraș),
balcoane, s. n. ǀǀ Din fr. balcon, it. balcone ǀǀ
1. Platformă cu balustradă la peretele exte�
rior al unei clădiri, comunicând cu interio�
rul. 2. Rândul de locuri dintr�o sală de
spectacol așezate deasupra parterului. Băr�
batul fără cap este cartea sa de debut. SDC

Întâlnire cu Veronica D. Niculescu 
și pescărușul Grégoire la 
Librăria Humanitas de la Cișmigiu

Bărbatul fără cap, volumul de debut 
al Lavinicăi Mitu: lansare de carte
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Astăzi, 18 iunie, la Cluj�Napoca,
în cadrul Festivalul Internațional
de Film Transilvania, un „cine�
concert de excepție“ va serba 100
de ani de la premiera celebrului
film Nosferatu, de Friedrich Wil�
helm Murnau, capodoperă a ge�
nului expresionist. 

Prima adaptare (ne)oficială și
destul de fidelă a romanului Dra�
cula de Bram Stoker, Nosferatu
nu este nu numai o capodoperă a
cinematografiei, ci și una a filmelor
de groază. Primul adevărat film
horror este, în opinia multora, o
altă peliculă centenară, Cabinetul
doctorului Caligari (1920). Dar
Murnau a realizat în urmă cu 100
de ani nu numai primul film cu
vampiri, ci un adevărat model al

genului, la fel de impresionant și
eficace și astăzi. Un film care și�a
impus influența asupra celor mai
mulți dintre descendenții lui ci�
nematografici. 

Nu e poate de mirare faptul că
Nosferatu a fost întotdeauna în�
conjurat de o aură de mister și te�
nebre. A fost realizat la inițiativa
lui Albin Grau, artist și ocultist
german, membru al ordinului ma�
gic Fraternitas Saturni, care a creat
studiourile Prana Film special
pentru a produce pelicule pe teme
supranaturale și oculte. Grau,
intenționând să introducă în film
simbolurile practicilor lui, i�a dat
sarcina de a scrie scenariul lui
Henrik Galeen, un specialist al ge�
nului care era și un discipol al lui

Hanns Heinz Ewers, un popular
autor de proză horror, ulterior
compromis prin colaborarea cu
naziștii. De asemenea, Albin Grau
a pretins mai apoi că ideea filmului
i�a venit în urma unei discuții cu
un țăran sârb despre vampiri
„reali“ din Transilvania, în timpul
războiului. O altă legendă născută
de Nosferatu a fost aceea că in�
terpretul rolului titular, actorul
Max Schreck, personaj destul de
puțin cunoscut, era în realitate
un vampir. Nu este adevărat, desi �
gur, dar legenda a inspirat mai
târziu un interesant film horror,
Shadow of the Vampire (2000), cu
John Malkovich în rolul lui Mur�
nau și Willem Dafoe în cel al lui
Schreck.

Dincolo de legende, Murnau,
care alături de contemporani pre�
cum Eisenstein și Griffith inventa
în epocă limbajul modern al fil�
mului, reușește aici prima lui 
capodoperă și, în același timp, mo�
difică expresionismul cinemato�
grafic, scoțându�l din logica pla�
tourilor și aducându�l în realitatea
decorurilor naturale. Toate acestea
în vreme ce creează, în același
timp, unul dintre primii monștri
mitici ai celei de a șaptea arte.

Tot în 1922 în Germania, vedea
lumina ecranelor una dintre pri�
mele capodopere ale lui Fritz Lang,
Doktor Mabuse, der Spieler, un
thriller în două părți de peste
patru ore în total despre un geniu
al crimei în care mulți au văzut o
prefigurare timpurie a nazismului.
Doktor Mabuse s�a dorit a fi o des�
criere în cheie expresionistă a
societății germane de imediat după
Primul Război Mondial. În acest
peisaj corupt, decăzut și sufocat
de crimă, evoluează un personaj
„simbol al factorilor negativi din
Germania epocii“, în care regizorul
a văzut o reprezentare a Übermen �
schului nietzschean. Inspirat parțial
de serialele lui Louis Feuillade (Les
Vampires), Mabuse, care a avut
parte de câteva continuări, repre�
zintă în opinia multor critici unul
dintre filmele esențiale din istoria
thrillerului cinematografic.

În același timp, la Paris, Abel
Gance, viitorul realizator al lui

Napoleon (1927), regiza La roue, o
melodramă epică (versiunea
inițială însuma peste opt ore de
proiecție!), realizată cu tehnici pe
atunci revoluționare. „Există un
cinema de dinainte și unul de
după La roue, așa cum există pic�
tura de dinainte și după de Picas�
so“, aprecia mai târziu alt reputat
cineast francez, Jean Cocteau.

În fine, tot în acel an, dar dincolo
de ocean, la Hollywood, regizorul
canadian Allan Dwan semna 
Douglas Fairbanks in Robin Hood,
unul dintre cele mai de succes 

filme ale anului, având în rolul
principal, așa cum indică titlul
oficial, marea vedetă a epocii, ac�
torul Douglas Fairbanks. 

Este nu numai unul dintre cele
mai importante filme ale lui 
Douglas Fairbanks, un model
pentru viitoarele superproducții
mute și pelicula care a inaugurat
șirul marilor premiere hollywoo�
diene; este și primul lungmetraj
avându�l ca personaj central pe
Robin Hood, erou care și astăzi
apare, regulat, ca subiect al pro �
ducțiilor cinematografice. SDC

Noferatu, Mabuse și
alți centenari ai celei
de-a șaptea arte



CENTENARUL ULYSSES,
IRLANDA SERBEAZĂ

Irlandezii au serbat un „Blooms �
day“ aparte: 100 de ani de la apa �
riția unei dintre cele mai impor�
tante cărți a literaturii anglo�
saxone, Ulysses de James Joyce.
Anul acesta, irlandezii au început
încă de luni să se plimbe pe stră�
zile din Dublin în ținute de epocă,
jucând scene din carte, iar marți,
într�un mic muzeu și loc de pele�
rinaj dedicat lui Joyce, a avut loc
o reprezentare a unei întâlniri
ima ginare între autorul irlandez
și contemporanul lui francez Mar�
cel Proust. Nu numai Irlanda a
serbat centenarul romanului:
festivități au fost organizate în
ambasadele din Africa de Sud și
Vietnam, la festivaluri de carte din
Canada și chiar în China. Prima
referire la „Bloomsday“, serbat
anual, apare într�o scrisoare a lui
Joyce încă din 1924, la doi ani de
la apariția la Paris a cărții. Roma�
nul, multă vreme interzis pentru
„obscenitate“, „ridică probleme pe
care Irlanda încă și le pune“, pre�
cizează Darina Gallagher, direc�
toarea Centrului James Joyce din
Dublin. „Nu prea am fost capabili
să discutăm cum trebuie despre
gen, politică, identitate și națio �
na lism“, spune ea.

PUMNUL ÎN GURĂ

Popularul scriitor James Patter�
son, unul dintre cei mai vânduți
autori din Statele Unite, a declarat
zilele trecute că în prezent există
o anume formă de discriminare
față de scriitorii albi la Hollywood,
mai ales față de cei mai în vârstă,
ceea ce este, în opinia lui, „o altă
formă de rasism“. „E mai greu să
găsești o slujbă? Da. E chiar și mai
greu pentru scriitorii în vârstă. Nu
prea mai vezi scenariști bărbați
albi de 52 de ani“, a spus Patterson
într�un interviu pentru „Sunday
Times“. Cum o astfel de declarație
nu putea decât să înfurie în actua�
lul context politic woke al mass�
media americană, până și un au�
tor de talia lui Patterson, probabil
supus la uriașe presiuni, a fost silit
să retracteze în mai puțin de 24
de ore ceea ce declarase în inter�
viu. Într�un simplu comunicat pe
Twitter, autorul (sau reprezen �
tanții lui) a precizat: „Îmi cer ier�
tare pentru afirmația că greutățile
întâmpinate de autorii albi în 
a�și găsi un job este o formă de ra �
sism. Nu cred că autorii albi sunt

victime ale rasismului. Vreau să
știți că susțin din plin o diversitate
a vocilor, în literatură, la Holly�
wood, oriunde“. Acest comunicat
a reușit să îi supere mulți fani,
scandalizați de faptul „că trebuie
să îți ceri iertare pentru că spui
adevărul“. „S�a ajuns la momentul
în care nu mai poți vorbi, scrie sau
posta fără să nu fii atacat de unii
care nu vor să trateze diferențele
de opinie în manieră civilizată.
Stânga și�a impus din nou păre�
rea“, a comentat unul dintre ei. Dar
Patterson nu este primul care să
denunțe discriminarea la care
sunt supuși bărbații de rasă albă
trecuți de prima tinerețe. Săptă�
mâna trecută, actorul britanic
Christopher Eccleston, cunoscut
interpret al lui Dr. Who, declara:
„Sunt un dinozaur. Sunt alb. Nu
mai sunt tânăr. Sunt bărbat și he�
terosexual. Toți cei ca noi sunt
văzuți azi prin filtrul lui Harvey
Weinstein și cei ca el. Și oportunită �
țile în meseria mea sunt tot mai
puține“. La fel, celebrul regizor
american Joe Dante (75 de ani), au�
torul Gremlins, prezent la festivalul
de la Annecy, explica revistei „Pre�
miere“ de ce nu mai reușește să facă
filme în ultimii ani: „Să zicem că 
n�am nici sexul care trebuie, nici
vârsta care trebuie, nici originea
etnică potrivită. Deci da, e greu“. 

ALICE CEL PRODUCTIV

Rockerul american Alice Cooper a
confirmat într�un interviu că lucrează
la două noi albume concomitent
împreună cu celebrul producător
Bob Ezrin, unul dintre colaborato�
rii lui de lung timp. „Ce să faci în
timpul ciumei ca muzician? Stai
acasă și compui. Și, la capătul pan�
demiei, l�am sunat pe Bob și i�am
spus «uite aici 30 de piese noi»“.
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PE SCURT

CRONICA NEAGRĂ

n Avraham B. Yehoshua (85 de
ani), unul dintre cei mai apreciați
repre zentanți ai literaturii israe�
liene contemporane, romancier și
dramaturg ale cărui opere au fost
traduse în peste 30 de limbi.
n Tim Sale (66 de ani), popular
desenator american, autor, alături
de scenaristul Jeph Loeb, al unuia
dintre cele mai bune serii Batman,
The Long Halloween.

n Philip Baker Hall (90 de ani), ac�
tor american foarte apreciat, unul
dintre preferații regizorului Paul
Thomas Anderson, cunoscut din
filme precum Dogville, Zodiac,
Magnolia, Boogie Nights sau din
Seinfeld. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

Cooper și Ezrin au decis să facă
două albume, unul „foarte hard
rock“, celălalt „tot rock, dar altfel“.

REVENIREA SIMPLE MINDS

Cunoscuta formație scoțiană Sim�
ple Mind va lansa în această
toamnă un nou album, Direction
of the Heart, primul de la Walk
Between Worlds, din 2018. Trupa
a lansat deja single�ul Vision
Thing, dedicat tatălui vocalistului
Jim Kerr, care a încetat din viață
în 2019. „Cum să faci un album
electro�rock optimist în aceste
vremuri rele? Direction of the
Heart este rezultatul acestei pro�
vocări. Și cine ar fi crezut că ne
vom distra atât de mult creând
acest disc?“, spune Jim Kerr.



16
ANUL XVIII NR. 778
18 – 24 IUNIE 2022fast food 

www.suplimentuldecultura.ro

DRAGOȘ COJOCARU

Săptămâna aceasta, platforma de
streaming Netflix a luat prin sur�
prindere lumea anunțând că va
realiza o versiune de „Reality TV“,
a jocului ficțional care face su�
biectul popularului serial disto�
pic Squid Game.

Netflix a dat deja undă verde
realizării acestei competiții bazate
pe drama survival sud�coreeană.
La fel ca în serial, Squid Game va
recruta 456 de jucători din în�
treaga lume (înscrierile sunt deja
deschise pe SquidGameCasting.
com) care vor concura pentru un
premiu uriaș, de 4,56 milioane de
dolari. Evident, eliminarea parti �
cipanților din jocul real nu va fi la
fel de brutală ca cea din corespon�
dentul lui ficțio nal, unde con �
curenții sunt omo râți. „Miza este
mare, dar cel mai rău lucru care se
poate întâmpla este să te întorci
acasă cu mâinile goale“, arată co�
municatul oficial Netflix.

Ideea poveștii din Squid Game
i�a luat creatorului ei, Hwang
Dong�Hyuk, peste un deceniu de
muncă până când a văzut�o con�
cretizată sub forma unui serial.

Efortul a meritat, atât pentru
creatorul sud�coreean, cât și, mai
ales, pentru Netflix – Squid Game
s�a dovedit a fi cea mai vizionată
serie a platformei, cu peste 1,6 mi�
liarde de spectatori în numai o
lună (care au adus miliarde de do�
lari companiei în valoare bur�
sieră), devenind en passant un
fenomen mondial. 

Prin urmare, era de așteptat
ca Squid Game, franciza, să fie fo�
losită, cât se poate, pentru orice
profit posibil pe care îl poate ge�
nera, iar Netflix nu s�a sfiit să facă
asta, așteptând un viitor sezon 2.

Din acest punct de vedere,
Squid Game jocul real era „inevi�
tabil“, după cum s�au grăbit să su�
blinieze multe publicații, printre
care și „Vice“. Fiindcă, spune
această publicație, „în ciuda fap�
tului că serialul avea un apăsat
mesaj anticapitalist, el a fost pro�
dus într�o lume capitalistă“ și
mulți, printre care chiar Netflix,
au fost cei care s�au grăbit să pro�
fite financiar de pe urma popu �
larității lui. Din acest punct de
vedere, cei de la Netflix au fost
chiar întrecuți, fiindcă un anume
Mr. Beast a creat pe YouTube o
copie a jocului, care a avut destul

succes. În plus, Netflix are acum
un motiv foarte real și foarte pre�
sant să creeze jocul: devastatoa�
rele pierderi financiare pe care
platforma le�a suferit în ultimele
luni. Prin urmare, a profita de un
uriaș succes precum Squid Game
era cu adevărat „inevitabil“.

Deși va fi doar un joc televizat,
nu puțini au fost cei care au criticat
Netflix pentru decizie, blamând „ci�
nismul“ acestei hotărâri sau de�
plângând faptul că, tot mai mult,
mesajul politic al multor opere este
sacrificat pe altarul profiturilor.

Hwang Dong�Hyuk și�a ima �
ginat Squid Game ca o alegorie a
capitalismului și a unei societăți
tot mai dominate de competiție.
„La finalul serialului, spectatorii
află că jocurile nu înseamnă nu �
mai o șansă pentru concurenții
care supraviețuiesc de a câștiga
niște bani, ci că ele reprezintă o
sursă de divertisment pentru un
grup din care fac parte cei mai
bogați și mai ticăloși oameni din
lume“, scrie „INews“. „Mascați, pen�
tru a�și ascunde identitatea, ei pun
pariuri pe câștigători. Este un co�
mentariu despre falia tot mai mare
dintre săraci și cei din clasele avu �
te, care consideră că vie țile

concurenților sunt dispen sabile.
(...) Creând o competiție reală ba�
zată pe Squid Game și ignorând
deliberat mesajul serialului, Net�
flix pe pune pe noi toți, poten țialii
spectatori, în rolul negativ. Ano�
nimi în fața televizoarelor, suntem
spectatorii mascați distrându�ne
la spectacolul unor oameni care,
disperați să ducă acasă niște bani,
se înscriu într�un concurs bazat
pe un serial în care con curenți ca
ei sunt măcelăriți. Este un scena�
riu distopic la puterea a doua“.

Jocurile reality TV au apărut,
în forme timide, odată cu televi�
ziunea. Dar, în timp, scenariile dis�
topice pe acest subiect, imaginate
de scriitori SF în anii ’50 (cum ar fi
Robert Sheckley, de exemplu), au
devenit în ultimele decenii tot mai
mult reale. Hwang Dong�hyuk,

creatorul seriei Squid Game, de�
clara într�un interviu că, în cei
peste 10 ani cât a lucrat la scena�
riu, lumea s�a schimbat. „La înce�
put, mulți spuneau că scenariul
meu este ridicol. Dar, pe măsură
ce calitatea vieții a scăzut și odată
cu pandemia, inegalitatea finan�
ciară și o tot mai mare înclinare
spre speculații îi fac pe oameni tot
mai disponibili să participe în
concursuri mortale, dar lucrative“.

Asta înseamnă, printre altele,
așa cum subliniază unii comentatori,
că, pe măsură ce mulți se obișnuiesc
cu unele idei cândva șocante, iar
competiția financiară este tot mai
acerbă și cinică, însăși esența fic �
țiunilor�avertisment se diluează, iar
acestea devin ficțiuni�divertisment,
împingând tot mai departe frontiera
a ceea ce este acceptabil. SDC

Squid Game, de la avertisment
la divertisment

Când trece pe lângă tine cu boli�
dul, eventual după o ploaie din
asta cum sunt de când s�a dat
clima peste cap și te stropește
din cap până la tălpi, normal că
te enervezi. Dar, după ce ți se cal�
mează puseul de draci, nu ai cum
să nu privești un pic către spa�
tele mașinii care se îndepărtează
și să spui că uite, domnule, omul
ăsta a avut noroc în viață.

Cel mai scurt drum de la a
avea baftă la a avea bani este din
casă până la colțul blocului, cam
optzeci și doi de pași. Acolo se
găsește, de obicei, cea mai apro�
piată sală de jocuri de noroc, lângă
farmacia cu nume de lanț de atomi
legați între ei prin valențe simple
sau multiple. Nu te poți împotrivi
destinului, trebuie să intri. Ca să
joci îți trebuie doar niște mărunțiș
și ceva cu care să lovești tasta apa�
ratului, fie ea palmă, creangă, sticlă
de bere, orice. Există, bineînțeles,
jucători superstițioși, care apasă
doar cu ursulețul de pluș din copi�
lărie sau chiar cu fundul propriu�
lui copil, dar studiile făcute nu au
reușit să arate o relație fermă de

cauzalitate. Cauza este și vă ră�
mâne pentru totdeauna norocul.

Sub mâna omului băftos, ci �
reșele se vor alinia așa cum doar în
filmele cu Las Vegas mai vezi. Sau
nu se vor alinia, însă asta nu în�
seamnă că nu ai noroc, ci doar că
norocul patronului sălii de jocuri
este un pic mai mare. Bătea lumina
pe el într�un mod care l�a făcut să
pară mai atractiv pentru zeița For�
tuna, care oricum nu prea se pri�
cepe la bărbați. Evident că nu
trebuie să te descurajezi, ci doar să
mai bagi un rând de bani și, ca să
te asiguri că ești vizibil pentru
zeități romane, îți poți propti blițul
telefonului mobil pe semiprofil.
Hai, cireșele lui tata, murmuri

printre dinți și continui să apeși
sacadat, în perioadă fixă, ca un
robot de făcut bani. În cazul în
care, prin absurd, nici de data asta
norocul tău nu bate norocul patro�
nului, nu te întristezi, fiindcă știi că
ai ceva ce el nu are: un apartament
aflat la optzeci și doi de pași. 

Dacă nu ceri mult pe el, îl vinzi
în câteva zile și ai bani cât să bagi
sala de jocuri în faliment. E posibil
să ți�l cumpere însuși patronul și
practic tu ești cel care îi oferă un
acoperiș deasupra capului, un loc
în care să poată plânge liniștit după
ce îi nenorocești afacerea. Ăsta e
momentul în care trebuie să începi
să joci la două aparate în același
timp, fiindcă nu scrie nicăieri că 

norocul nu poate fi dublu. Se subțiază
cărămida de bani, ăsta e semn bun,
înseamnă că aparatele sunt prea să�
tule și urmează să dea pe dinafară.

Prostule, de data asta îți dau
cireșele, că mi�e milă de familia ta,
dar lasă�te sau măcar cere ajutor
specializat. A, să nu uit, șoferul
bolidului era patronul. SDC
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Spițe din roata norocului
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