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„Înregistrările nu au nici un rost,
sunt clătite cântătoare. Niște
conserve!“, spunea Sergiu
Celibidache. Și avea dreptate,
spațiul sonor nu poate fi redus 
la doar două dimensiuni. 
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Fragmentarium
cu George Banu

„Nu înaintăm singuri decât ra�
reori.“ Așa își încheia Cuvântul
îna inte la Scena supravegheată. De
la Shakespeare la Genet. Credea în
tot ce susținea și, mai ales, aplica în
viața civilă și profesională. Nu
exista demarcație fermă între cele
două, teatrul era modul lui de a fi.
M�am străduit să găsesc un cuvânt
cuprinzător care să includă în se�
mantica proprie multiplicitatea
culturală a preocupărilor sale. Cri�
tic teatral ar fi prea puțin. 

Demersurile analitice ale lui
George Banu depășeau cu mult
ceea ce de obicei desemnăm prin
titulatură. Nici teatrolog nu e su�
ficient, deși este, era (of, forma de
trecut a verbelor mi se pare atât de
inadecvată, se afla în plină formă,
avea încă multe cu care să spo�
rească gândirea estetică!): a fost
președinte al Asociației Inter na �
ționale a Criticilor de Teatru (trei
mandate), apoi președinte de onoa�
 re; director artistic al Academiei
Experimentale de Teatru de la
Paris; președinte al Premiului Eu�
ropa pentru Teatru; secretar gene�
ral al Uniunii Teatrelor din Eu �
ropa; a fost premiat de trei ori cu
premiul Academiei Franceze pen�
tru cea mai bună carte din Franța;
a fost profesor onorific al Depar�
tamentului de Studii Teatrale din
cadrul Universității Sorbonne
Nouvelle – Paris 3; a fost membru
al Academiei Române și singurul
român care a primit Marele Pre�
miu al Academiei Franceze; Cava�
ler al Ordinului Artelor și

Literelor Franța; Doctor Honoris
Causa al mai multor universități
din lume; conferenția pe teme ele�
vat�complicate, îndruma colective
de cercetare, elabora studii. 

Explorările sale ideatice în�
semnau trasee de hermeneutică a
artei teatrale. O hermeneutică fi�
ligranată, originală, bogată în de�
talii, autentică, un parcurs suplu
în care afirmațiile și teoriile se 

armonizau într�o expresivitate de
tip eseistic. Era un filosof al tea�
trului, în sensul originar al filoso�
fiei ca iubire de înțelepciune. Geor�
ge Banu era un înțelept al artelor
scenice. 

Poate cărturar să se apropie
de adevărata dimensiune a preo�
cupărilor și realizărilor sale. Se
simțea în elementul lui în istoria
artei plastice, a muzicii, a literatu�

rii clasice, a baletului și operei. Un
erudit al spiritului. Spusele lui
aveau mereu substanță, eviden �
țiau legături surprinzătoare. Ob �
ser  vația de mare finețe, capaci �
tatea de a o trimite spre artiști și
cititori în formule limpezi, de
mare frumusețe, cu emo ție, tradu�
ceau de fapt ma rea lui dragoste
pentru arta scenică, pentru prac�
ticienii și spectatorii săi. 

Arta teatrului e, prin defini ție,
o artă colectivă. Iar scrisul des  pre
teatru, reflectarea prin exegeză,
care completează circuitul crea �
ției, memorializând�o și așezând�o
valoric la locul ei, în viziunea lui
George Banu este un act de ata �
șament afectiv. O decla rație de
amor! A trăit pentru teatru. Eseu�
rile, articolele, interviurile, con �
versațiile publice cu artiștii erau
parte integrantă a modului său de
a exista. Nu s�ar fi imaginat în altă
companie decât în aceea a lumini�
lor scenei. Avea și el har. Harul his�
trionilor care fac lumea mai fru� 
moasă. La Institutul de Artă Tea�
trală și Cinematografică din Bu �
curești a fost admis inițial la Ac� 
torie, cei din comisie nu s�au
înșelat în privința cali tăților lui.
Dar le�au intuit și pe cele de gân�
dire critică și l�au sfătuit să treacă
la Teatrologie. O decizie inspirată!
Când vorbea, aprecierile, ideile,
conexiunile deveneau un specta�
col. Era și om de televiziune, de
film, om de radio, se simțea în lar�
gul lui în orice mediu cu tangență
la arta teatrului. 

***
Foarte activ. Foarte prezent. Într�o
productivă entropie teoretizantă.
Chiar cu câteva zile înainte de a
trece pragul dintre lumi a predat
unei edituri din țară un nou ma�
nuscris. Am un raft întreg cu lu�
crările sale și nu le dețin chiar pe
toate. Un inventar complet al vo�
lumelor publicate depă șește 50,

Am tot încercat zilele acestea să-mi amintesc exact care
a fost prima mea conversație cu George Banu, dar nu am
reușit. Cred că a fost la Paris, dar nu mai știu exact con-
textul. Îi citisem cărțile, îl urmărisem din anonimatul în-
ceputurilor mele, fusese o încântare să stau de vorbă cu
el. Avea o erudiție deloc intimidantă, un firesc care
apropia. Își găsea timp pentru toată lumea, călătorea 

continuu, colecționa obiecte artistice care mărturiseau 
în apartamentul de pe Rue de Rivoli, à côté de Comedia
Franceză, despre pasiunile sale artistice, nu lipsea de la
evenimentele marcante ale lumii teatrale, vedea extrem
de multe spectacole. Când am aflat că s-a stins nu mi-a
venit să cred. Am verificat de două ori printre prietenii
francezi, sperând că e o informație eronată. N-a fost.  

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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absolut remarcabil. Atră gătoare
deopotrivă prin subiectele alese
(cortina, livada de vișini, teatrul ja�
ponez, spațiul în teatru, costumul în
teatru, spatele omului etc.), prin
abordare, fluiditate stilistică, prin
știința de a scrie prietenos. Cărțile
semnate de George Banu sunt ca�
maradele cititorilor. Te fac să te
îndră gos tești de ele, să nu le lași din
mână până când nu ajungi la ul�
tima pagină. Să revii la ele. Să nu le
uiți, însoțindu�te apoi pretutindeni.
Scrie din 1969. A făcut�o până în ul�
tima clipă.

***
„Oltița, în viață nu trebuie să luăm
lucrurile prea în serios“, mi�a repli�
cat odată când îi solicitasem opinia
într�o privință neplăcută pentru
mine, care mă afecta. Mi�a spus, pa�
tern, ce ar face el în locul meu și mi�
a redat niște situații relative simi �
lare, ca să�și ilustreze aserțiu nile. Era
un causeur desă vârșit. Găsea de fie�
care dată o întâmplare, o anecdotă,
o pildă potrivită contextului con �
versațio nal. Multe le trăise personal.
Le arhiva pe cele valoroase și le ex�
trăgea din foldere de fiecare dată
când cir cumstanțele o îngăduiau.
Cu valoare de martor. 

***
Marile lui prietenii teatrale erau
nume de enciclopedie: Peter Brook,
Robert Wilson, Andrei Șer ban, Eu�
genio Barba, Thomas Ostermeier,
Pippo Delbono, Tiago Rodrigues,
Silviu Purcărete, Mihai Măniuțiu
etc. I�a însoțit în carieră prin ceea
ce scris despre ei. Era un dialog
între egali, îi acompania adesea
încă de la primele gânduri ale pro�
iectelor, repetiții și până după data
premierei. 

„Memoria la teatru, pentru a
funcționa la nivelul scrisului, face
apel la metaforă și analogie. Căci
evenimentul trecut subzistă pen�
tru viitor, doar dacă stârnește în

martor nu atât un discurs critic,
cât un discurs artistic, în care
amintirea și subiectivitatea, ex �
periența și dorința se întrepă�
trund“ (Teatrul memoriei). Geor� 
ge Banu a făcut din scrisul despre
teatru o artă. O artă a elocinței. O
artă a profunzimii. O artă a plăce�
rii estetice.

***
Ne întâlneam frecvent în festiva�
luri. Vorbeam la telefon. Schim�
bam păreri despre spectacole
vă zute de amândoi. Despre filme.
Despre cărți. Pe unele ni le dăru�
iam. Ne trimiteam emailuri. Mesaje
pe WhatsApp. A făcut enorm pen�
tru teatrului românesc, mai ales
după ’90, când în sfârșit deschide�
rea către teatrul lumii a devenit po�
sibilă. Era atent la tot ce�i spuneai,
oferea sfaturi, dacă i le cereai. O
frază pe care am rostit�o odată ca
răspuns la o scurtă relatare, într�o
sală de teatru când trecea pe lângă
fotoliul în care șe deam căutându�l
pe al lui, i�a rămas în minte, iar a
doua zi mi�a spus: „Măi Oltița, tu ai
folosit aseară un cuvânt care mi�a
plăcut. Un sinonim poetic la ener�
vare“. „S�a inflamat“, i�am răspuns.
„Asta era!“ și mi�a zâmbit complice.

***
N�am îndrăznit niciodată să�i spun
George. Biță, în nici un caz. Deși la
francezi e ceva curent să utilizezi
prenumele, indiferent de diferența
de vârstă. Mă tot îndemna să�i
spun George, am încercat, dar n�am
reușit. Am avut etape. Îmi înce�
peam mesajele cu „Stimate dom�
nule profesor George Banu“. „E
prea mult, prea oficial“, mi�a zis.
Am tot renunțat treptat la câte un
cuvânt din acest apelativ într�ade�
văr prea formal, până am ajuns la
„dragă George Banu“. Atâta mi�a
reușit. El semna misivele electro�
nice amical, Georges. Uneori G. Cu
căldură, de fiecare dată. 

De ce scriu acum toate lucru�
rile astea de detaliu, până la un
punct private? Pentru că ele re�
levă foarte multe din felul său de
a fi. Generozitatea cu care își trata
colegii, pe noi, ceilalți iubitori ai
teatrului, chiar dacă cu alte reto�
rici critice. Ultimele schimburi de
e�mailuri datează de la jumătatea
lui decembrie. Îl visasem. „V�am
visat azi�noapte, un vis frumos,
luminos, nu mi�l amintesc decât
parțial. Eram într�un loc indeter�
minat, discutam, evident, despre
teatru. M�am trezit cu o stare de
bine. Subconștientul lucrează în
forme bizare mai mereu.“ Mi�a
răspuns, cum făcea de obicei, ra �
pid, cu un mesaj al cărui conținut
l�am înțeles deplin abia zilele tre�
cute: „Dragă Oltița, mă bucur...
poate îmi poartă noroc într�o pe�
rioadă cam dificilă din viața mea...
personală. Îți mulțumesc și îți urez
sărbători senine, G“.

Un om senin, luminos, un om
bucurie. Care, deși a plecat, se află
în continuare aici prin tot ceea ce a
așezat între coperte. Gândurile sale
sunt în fiecare dintre noi, cei care
l�am cunoscut, îndrăgit și prețuit.
Drum liniștit către dincolo, George
Banu! SDC

Memorie vie a teatrului întregii lumi,
eseist și pedagog, un erudit cu

adevărat, George Banu a murit la Paris,
în noaptea din 20 spre 21 ianuarie

2023, la vârsta de 79 de ani. 

George Banu s-a stabilit la Paris în 1973. Ales de trei
ori președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de
Teatru, a fost președinte de onoare al acesteia. A fost,
de asemenea, președintele Premiului Europa pentru
teatru. A primit de trei ori premiul pentru cea mai bună
carte de teatru în Franța. A fost de două ori laureat al
UNITER, iar în 2007 a primit Premiul Prometheus pentru
întreaga activitate. Membru al Academiei Române. În
2014 a primit Marele Premiu al Academiei Franceze și
Premiul „Gheorghe Crăciun“ pentru Opera Omnia al re-
vistei „Observator cultural“. A coordonat colecția „Le
Temps du théâtre“ la Editura Actes Sud. 
A primit titlul de doctor honoris causa al mai multor
universități românești și europene. Responsabil (alături
de Mihaela Tonitza Iordache) al reputatei antologii Arta
Teatrului și coordonator al volumelor colective Teatrul
de artă, o tradiție modernă, Repetițiile și teatrul reîn-
noit, De la vorbă la cântec. În 2020 revista „Secolul 21“
i-a consacrat două numere în seria „Contemporanul nos-
tru“. Cărțile sale au fost traduse în numeroase limbi. La
Editura Polirom au apărut volumele: Peter Brook. Spre
teatrul formelor simple (2005), Scena supravegheată.
De la Shakespeare la Genet (2007), Iubire și neiubire de
teatru (2013), Monologurile neîmplinirii (2014), Scena
lumii (2017) și Viață și teatru pe Scena lumii (2021).
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Călătoria continuă. 

Duminică, 15 ianuarie
O notă de acum trei ani: „Întreba�
rea zilei merge către mirele ugan�
dez care a descoperit după două
săptămâni că mireasa lui era băr�
bat. Întrebarea e: de ce a durat
atât de mult?“.

O notă de acum doi ani: „Ce ar
fi gloata fără să ia pildă? De unde
ar mai ști ea ce să facă? Ce bine că
avem lideri și influenceri care să
ne arate calea, ce frumos e să fii
sapiens, când calea e luminată“.

Încă o notă de acum doi ani:
„Nu știu ce să spun, bine că n�a
fost o campanie de promovare a
Moldaminului, în loc de analiștii
tricepșilor ne pomeneam acum cu
analiștii fesierilor prezidențiali“.

O notă de acum un an: „Dacă
s�ar aduna tot rumegușul din
limba de lemn prilejuită de ziua

culturii naționale, i s�ar ridica
bie tului Eminescu un monument
până în lună, cu părul vâlvoi“.

Sâmbătă, 14 ianuarie
Daea, acuzat că a sforăit în direct.
N�are nimic, a mai fost el acuzat și
că a sforărit și tot a mers și așa. 

Cel mai frumos la această is�
torie cu Țiriac colaborator cu Se�
curitatea încă din anii 1960 este
numele de cod: Titi. Titi Ionescu.
Omul de afaceri a negat însă că ar
fi fost Titi, susținând că este Țiriac
de atâta timp, ca atare cum să fie
Titi? Rămâne să vedem mai de�
parte ce�o să fie.

E frumos că au descoperit
cercetătorii cum să întinerească
șoarecii, sperând astfel că vor reuși
să�i întinerească și pe sapienși.
Acum ar fi drăguț să nu meargă și
la oameni, dar să se umple planeta
pământ de șoareci tineri, viguroși,
în putere.

O notă de acum un an: „Un
final frumos pentru epoca Iohan�
nis ar fi ca, după ce se taie toate
pădurile, să i se taie și limba aia de
lemn președintelui nostru vlah“.

Vineri, 13 ianuarie
Dă�te, că s�a apucat Iohannis de
treabă și în noul an. Decorează,
gest frumos. Mai bine se făcea
decorator. 

Bode parcă e copilul interior
al lui Ciucă.

Joi, 12 ianuarie
Nu știu de ce, dar încep să cred că
Iohannis n�a fost serios când a zis
de România Educată.

Nici nu știi ce să alegi: răvă �
șitoarele patimi ale trapperului
Gheboasă sau răvășitoarele pa�
timi ale prințului Harry. Of. 

Acum ar fi frumos ca dr. Bode
să dea în judecată și Austria că 

nu a vrut să ne primească în
Schengen.

Spor
(poeștire din natală)
Fostul designer vestimentar
al Vioricăi Dăncilă
a primit un post
la ICR Istanbul
a primit spor patruzeci la

sută
la salariu, pentru că a mers
într�o țară de risc
nu a mai dat nici un concurs
cum se face
de obicei.

O notă de acum un an: „Când
și�au împărțit șerpilienii lumea,
cred că România a încăput pe
mâna șerpilor ăia de desfundat
WC�uri“.

Încă o notă de acum un an:
„Azi�dimineață pe la șase, când se
îngemăna ziua cu noaptea, au de�
scins la noi în bloc mascații,

milițienii, pzdms. «Deschideți ușa,
Poliția Română!», au urlat ei către
o ușă de la un etaj inferior. Și
acum stau și mă frământ: cine s�o
fi mutat la noi în bloc, Tăriceanu
sau Prinspol?“.

Miercuri, 11 ianuarie
O notă de acum un an: „Efectiv am
văzut saci de cartofi care se expri�
mau mai bine, mai coerent decât
gen. Ciucă“.

Altă notă de acum un an:
„Dacă scuipatul care le curge flu�
vii ăstora din gură când încearcă
să lege două idei ar fi o resursă
exploatabilă, România ar fi cea
mai bogată țară din lume“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (14)

„Ballhausplatz a fost în primul rând un centru
al spiritului imperial. Este evident că, tocmai
în perioada de criză a deceniilor de dinainte
de război, această politică imperială a fost re�
prezentată de funcționari care nu pot fi
atribuiți în totalitate unei anumite națiuni –
în timpul crizei decizionale a politicii externe
din 1914, ministrul de Externe Berchtold a fost
un cetățean maghiar bogat cu proprietăți în
Moravia, consilierii săi Forgách, Musulin și
Wiesner au venit din Ungaria, Croația și Boe�
mia; Bilinski, ministrul comun de Finanțe și
responsabil, ca atare, cu administrarea Bos�
niei și Herțegovinei, a fost polonez; numai
Hoyos, șeful cabinetului, poate fi considerat
reprezentant al Austriei germane. Cel care
intra în serviciul din Ballhausplatz aproape că
înceta să mai fie membru al unui grup
național sau social.“ (Helmut Rumpler)

„Textele aduc o contribuție esențială la
cunoașterea monarhiei dunărene și mai ales
la evidențierea efectelor de durată ale stăpâ�
nirii austriece în provinciile românești sau la
detalierea relațiilor dintre Regatul României
și Imperiul Habsburgic sau (între 1867 și
1918) cel Austro�Ungar. Viziunile reputaților
istorici ai vremii vor putea fi de acum coro�
borate mai ușor cu cercetările și concluziile
specialiștilor din România, îmbunătățind ast�
fel fresca reconstituirii trecutului comun eu�
ropean, în spiritul adevărului omenește po� 
sibil, mereu perfectibil.“ (Ioan�Aurel Pop)

Cadrul organizațional�juridic și social al
politicii externe a Monarhiei Habsburgice
(1848�1918) (Helmut Rumpler) • Austria(�Un�
garia) între marile puteri (Francis Roy
Bridge) • Germania și Monarhia Habsburgică
(1848�1918) (Jirí Koralka). SDC

Monarhia Habsburgică (1848-1918),
volumul V, Politica externă: instituții,
personalități, alianțe

O sinteză în șase volume a
monumentalei lucrări Die
Habsburgermonarchie
1848-1918, editată de
Comisia pentru Istoria Mo -
narhiei Austro-Ungare din
cadrul Academiei de
Știinţe a Austriei 
Coeditare cu Academia
Română, Centrul de Studii
Transilvane
Ediţie în limba română
coordonată și îngrijită de
Rudolf Gräf
Traducere de Rudolf Gräf
și Nicolae Teșculă
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Liderii PNL și PSD, Nicolae Ciucă
și Marcel Ciolacu au fost primiți
cu ostilitate la Iași de Ziua Unirii.
Încă din momentul în care au co�
borât din mașină, cei doi au avut
de înfruntat nemulțumirea oa�
menilor adunați în Piața Unirii. 

Dacă ar fi să ne uităm puțin în tre�
cut, s�a repetat scenariul din timpul
președintelui Traian Băsescu, când
fostul șef de stat, susținut la acea
vreme de PDL, a avut parte de o pri�
mire zgomotoasă la Iași asigurată
taman de PSD și PNL, partide prinse
atunci în hora USL. Șefii actuali ai
celor două partide aflate la guver�
nare au înțeles în 2023 prin ce a tre�
cut Băsescu la Iași cu ani în urmă.

Fondul sonor în piața centrală
a Iașului a fost asigurat de această
dată de armata lui George Simion,
nu de rezerviștii celebrului Dogaru.
Au fost membri AUR plus simpa �
tizanți aduși de prin toată țara cu au�
tocarele la Iași. Întâlnirea s�a dat la
ora 9.00 în fața Palatului Culturii,

după care coloana AUR, pregătită și
antrenată pentru marele show, s�a
deplasat către Piața Unirii. 

Era previzibil că va ieși cu
scandal la Iași pe 24 ianuarie. Atât
liberalii, cât și social�democrații
știau că nu va fi liniște și că discur�
surile politicienilor vor fi serios bru�
iate. Însă ar fi o greșeală să credem
că în piață au fost doar membri AUR
și că nemul țu mirile din societate ar
fi alimentate de aici. În Piața Unirii
au venit câteva mii de oameni, cei de
la AUR au fost doar câteva sute. Nu
am văzut însă aplauze când au vor�
bit Ciucă, Ciolacu, Chirica sau Alexe.
Cu siguranță că și PSD, și PNL au
avut membri de partid în piață, dar
momentele de iubire pentru proprii
lideri au lipsit cu desăvâr șire. De alt�
fel, imediat după parada militară,
Ciucă și Ciolacu nu s�au mai prins
în Hora Unirii, cum se întâmpla în
anii trecuți, ci au preferat să plece
rapid pe pietonal către Mitropolie,
apoi către Biserica Trei Ierarhi. Am
auzit tot felul de explicații: ba că 

n�au vrut să danseze hora alături de
penalii Chirica și Alexe, ba că le�a
fost frică de mulțime. Cert este că 
n�au riscat nimic, iar probabil că
SPP a avut aici cuvântul decisiv.

Ar fi greșit așadar dacă am
spune că la Iași primirea ostilă a
fost asigurată doar de AUR. Trei
asociații civice au avut susținători
în piață, iar bannerele afișate au
fost extrem de sugestive. S�a făcut
din nou referire la încetineala cu
care se mișcă proiectul autostrăzii
A8 Iași – Târgu Mureș, dar s�a
amintit și povestea cu scoaterea
Institutului Regional de Medicină
Cardiovasculară de pe lista proiec�
telor finanțate prin PNRR. În fine,
pe un alt banner era înscris mesa�
jul „Moldova spune nu extremis�
mului“, aluzie la spectacolul pe
care partidul lui George Simion îl
tot oferă de ceva timp încoace.

Pentru liderii PSD și PNL, ce
s�a petrecut la Iași ar trebui să dea
de gândit. Dacă vor privi totul în
cheie politică și vor da vina doar
pe AUR, atunci înseamnă că n�au
înțeles mare lucru din ceea ce s�a
întâmplat în capitala Moldovei.

Sigur că există forțe politice
interesate să provoace și să facă
scandal. Manifestările de la Iași
au fost transmise în direct de te�
leviziuni, o țară întreagă a aflat
imediat că Nicolae Ciucă și Marcel

Ciolacu n�au fost primiți cu pâine
și sare la Iași. Care vor fi urmările
în sondaje e greu de prevăzut, însă
ce s�a petrecut la Iași reprezintă pen�
tru PSD și PNL un semnal pentru
ceea ce va urma în următorii doi ani.
2023 este an pree lectoral. Încet�încet
scena se animă, iar tensiunea începe
să crească. Românii au avut de su�
portat doi ani de pandemie, iar în ul�
timul an nesiguranța provocată de
războiul din Ucraina a amplificat
nemulțumirea generală. În plus,
inflația ridicată, facturile în creș �
tere și în general întrebările în
cascadă privind ziua de mâine au
creat iritare și au dat apă la moară
partidelor mai gălăgioase. 

E nevoie așadar de o înțele �
gere mai profundă la vârf, printre
cei care conduc țara. AUR doar
profită de conjunctură, probabil

că un alt partid naționalist și pro�
fund anti�european ar fi capitali�
zat aceste nemulțumiri. 

Greutățile și problemele care
s�au tot înlănțuit în acești ani pot
fi germenii unei furii care să se ma�
nifeste cu precădere în 2024, când
vom avea patru rânduri de alegeri.
Pentru partidele de la putere, ceea
ce s�a petrecut la Iași pe 24 ianua�
rie a fost doar avertismentul. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Avertismentul
de la Iași

Ce apropieri, ce similitudini ar
putea exista între scriitori ca
Elias Canetti, Franz Kafka, Mi-
hail Sadoveanu, Isaac Bashevis
Singer, Jaroslav Hašek și – știu
eu? – Italo Svevo? Aparent, nu
prea multe. Îi leagă însă multe
lucruri, iar pentru cititorii
români unul dintre ele, concret
și palpabil, este – de acum în-
colo – coabitarea lor într-un
dicţionar recent apărut la Edi-
tura Polirom: Dicţionarul ro-
manului central-european din
secolul XX. Iar această coa -
bitare nu e deloc întâmplă -
toare și asta e de fapt ideea
care contează.

Dicționarul amintit e o apariție
unică în spațiul cultural româ�
nesc. Ideea i�a venit Adrianei Ba �
beți, prozatoare, specialistă în
literatură română și comparată,
cercetătoare, teoreticiană, mentor
a generații de studenți, iar în

cazul de față forță motrice și uni�
ficatoare. Asta se întâmpla în 1992,
în Statele Unite. Iar acea idee a
ajuns să se materializeze într�o
carte de peste 700 de pagini după
treizeci de ani – ani în care au lu�
crat la ea, cu intermitențe și potic�
neli, dar și cu etape de avânt și
efervescență creatoare, intelec�
tuali umaniști din toată România
și din alte țări, unele central�eu�
ropene prin definiție, altele –
cum sunt Statele Unite – prin

ricoșeu. Într�o țară a efemerului,
a meștermanolismului, unde ce
clădești azi se dărâmă mâine, în�
dârjirea cu care Adriana Babeți a
dus la capăt un asemenea proiect
e cuceritoare.

Spun toate astea pentru că
mă simt și eu undeva acolo, în in�
terior, în echipă, și pentru că am
asistat aproape două decenii la
geneza Dicționarului... Sincer, nu
credeam că o să mai apară. Tre�
cuse prea mult timp. S�au schim�
bat echipe, unii dintre colabora�
tori nu mai sînt printre noi, alții
au fost cooptați pe parcurs, s�au
scris și rescris articole, s�au recon�
figurat structuri... câți ar fi avut
răbdarea, entuziasmul și optimis�
mul necesare pentru a merge pînă
la capăt? Câți nu s�ar fi întrebat:
„Aș putea face atâtea alte lucruri –
și�apoi dicționarul ăsta chiar me�
rită atâta efort?“.

Acum, odată apărut Dicțio �
narul..., se va vedea că merită, că a

meritat. Nu e un simplu dicționar
de romane și autori dintr�o re�
giune cu geometrie variabilă (cum
o etichetează, pe bună dreptate,
coordonatoarea lui), ci harta unei
literaturi definitorii pentru cul�
tura universală, într�o epocă și ea
definitorie pentru istoria recentă
a umanității: tulburatul și contra�
dictoriul secol XX. Greu de definit
și greu de ignorat, cu granițe flui �
de și trecut frământat, Europa
Centrală e o lume și un spațiu cul�
tural aparte, în care asemănările
și apropierile sunt mai numeroa �
se decât diferențele. 

Sigur, cultura română a fost
influențată masiv în decursul isto�
riei de cea franceză și apoi de cea
anglo�saxonă – dar toate culturile
central�europene au trecut prin
aceleași etape. Sigur, suntem di �
feriți, dar semănăm mai mult de �
cât ni se pare. Sigur, scriitorii in� 
cluși în dicționar sunt diferiți, dar
la fel de diferiți ca niște piese de
domino: se aseamănă și se apropie
în numeroase puncte comune,
construind până la urmă o rețea –
diversă, dar rețea, ce îi unește, de
la unul la altul, la dis tanță și con�
feră un aer comun ansamblului.

Câteva din lucrurile comune
(și încă specifice acestei Europe)
le enumeră Adriana Babeți în „In�
troducerea“ la dicționar și, rezu�
mativ, într�un interviu acordat
prozatoarei Ana Maria Sandu în
„Dilema veche“ din 19 ianuarie:
„un sentiment al nesiguranței și
precarității cu care e trăit prezen�
tul și e proiectat viitorul [...], ba
chiar – o spune plin de tristeţe
Václav Havel – o mare teamă în
fața trecutului care scoate mereu
la iveală alți și alți demoni sau noi
pagini de infern; o ambivalență
structurală; o fragilitate și o inse�
curitate permanente; o identitate
individuală și de grup aflate me �
reu în criză; o melancolie; un fond
nevrotic; un mod ciudat de a râde
și de a plânge“. 

Dar, dincolo de teoretizări, în
cartea asta s�au adunat sute de
cărți ce refac o lume din frag �
men te: un cronotop, un spațiu
într�o istorie de o sută de ani – și
e exact istoria care ne interesează
și ne doare. Pe noi, pe vecinii noș �
tri, pe toți europenii dintre impe�
rii, prinși la mijloc, răsfirați prin
lume sau reveniți la matcă. Lu �
mea noastră. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Un dicționar domino

Era previzibil că va ieși cu scandal la Iași pe
24 ianuarie. Atât liberalii, cât și social-demo -
craţii știau că nu va fi liniște și că discursurile
politicienilor vor fi serios bruiate. Însă ar fi o
greșeală să credem că în piaţă au fost doar
membri AUR și că nemul ţu mirile din societate
ar fi alimentate de aici. În Piaţa Unirii au venit
câteva mii de oameni, cei de la AUR au fost
doar câteva sute.
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„Ceasul apocalipsei“ 
a fost setat la 90 de 
secunde înainte de
miezul nopţii! Atât de
aproape am fi de
sfârșitul civi lizaţiei
umane, potrivit oame-
nilor de știinţă din
spatele „Buletinului
atomic“ (din echipa
iniţială a „Buletinului“
au făcut parte oameni
de știinţă care au luat
parte la proiectul Man-
hattan, în urma căruia
s-a născut bomba
atomică). 

Nici măcar în timpul crizei rache�
telor din Cuba nu a fost setat atât
de aproape de ora 12AM și nici
măcar atunci când au fost testate
pentru prima oară bombele cu hi�
drogen. În mare parte, motivația
pentru care „ceasul“ a fost fixat la
un minut și jumătate de cea mai
mare catastrofă care ar putea
afecta umanitatea, nimicirea to�
tală prin atacuri nucleare reci�
proce între marile puteri ale lumii,
ține de războiul din Ucraina și de
faptul că Rusia a dus luptele în
preajma reactoarelor nucleare de
la Cernobîl și Zaporojie, dar a și
exacerbat retorica folosirii armelor
nucleare. Anterior, ceasul fusese

fixat la 100 de secunde, prin ur�
mare eram tot pe�aproape, dar
semnalul de alarmă este totuși pu�
ternic. Atât de puternic, încât și
purtătorul de cuvânt al Kremli�
nului l�a comentat, cu tristețe, bă�
tând șaua ca să priceapă iapa de
la Washington.

Așadar, până la urzelile lui
George Soros, sosirea reptilienilor
și a extratereștrilor ori implantarea
de cipuri prin vaccin, avem motive
cât se poate de întemeiate să pri�
vim cu seriozitate perspectiva sfâr �
șitului omenirii, așa cum o prezic
oamenii de știință îngrijorați de cât
de razna a devenit politica in �
ternațională și cât de dure încleș �
tările dintre marile puteri militare,
economice și nucleare ale lumii.
Între acestea, Rusia a rămas teore�
tic doar o putere nucleară, pentru
că marea bătălie urmează să se
ducă (și este deja în mare parte în
desfășurare) între Statele Unite ale
Americii și China. Este principala
îngrijorare la Washington, iar
crema intelectualității de peste
Ocean este viu interesată de mode�
lul de lume pe care Beijingul îl pro�
pune umanității, în contextul în
care în ultimii ani influența SUA pe
plan mondial (dar și a modelului
de democrație liberală ca atare) a
tot scăzut. 

Dacă există un motiv de opti�
mism în legătură cu prezentul,
acesta este generat de faptul că,
cel puțin pentru moment, NATO a
trecut un mare test de rezistență
prin răspunsul rămas unitar după
11 luni de la cea de�a doua invazie

a Ucrainei de către Federația Rusă
(prima fiind în februarie 2014,
soldată cu anexarea Crimeii). Mai
mult decât atât, cu toate ezitările
și cozile de topor europene (Un�
garia, Austria), per ansamblu aju�
torul oferit Ucrainei a fost consi�
stent, iar în sânul alianței nord�
atlantice nu au apărut falii. Ba,
mai mult, ajutorul militar și finan�
ciar din partea SUA și al Uniunii
Europene continuă să fie conside�
rabil și să depășească tabuuri, pre�
cum cel al oferirii de tancuri.
Reținuta Germanie a renunțat la
ezitare, fapt care i�a determinat și
pe americani să pluseze cu acest
tip de echipament de luptă. Poate
că, peste un an, grație eforturilor
armatei ucrainene și cu sprijinul
solid al Vestului, „Ceasul apocalip�
sei“ va fi dat cu câteva zeci de se�
cunde înapoi, îndepărtându�ne de
momentul anihilării totale.

DAR ECONOMIA?

Nici previziunile economice nu
mai sunt la fel de sumbre cum erau
în urmă cu câteva luni, pe fondul
potolirii inflației pe plan mondial
(nu discutăm aici despre cazuri
particulare, cum este și cel al Ro�
mâniei, unde vom mai avea inflație
cu două cifre încă niște luni anul
acesta, sau al Ungariei, unde Viktor
Orbán a dus în gard economia prin
politici populiste și prin instaura�
rea unui regim iliberal care, pe
moment, lipsește țara sa de fondu�
rile europene din cauza încălcări�
lor repetate ale statului de drept).
Nu e încă suficient, cât să fie pe
placul băncilor centrale, dar nici
nu mai avem creșterile galopante
din 2022. Pentru moment, nimeni
nu se va hazarda să anunțe faptul
că a trecut pericolul de recesiune,
dar, în același timp, trăim și un
moment economic de o complexi�
tate pe care nu am mai avut�o în
ultimele decenii. Și, ținând cont de
cât de sofisticată a devenit în an�
samblu economia mondială, ne
putem aventura să spunem că tră �
im vremuri unice, în care singura
previziune realistă este că nu se
poate face nici o previziune, câtă
vreme nu se poate baza pe expe �
riențe similare din trecut. 

2022 a însemnat, cu excepția
Chinei, o redeschidere bruscă a

economiei, fapt care a generat un
val de angajări uriaș. Astăzi ve �
dem, în ceea ce ar putea fi zorii
unei crize economice într�un con�
text de business as usual, conce�
dieri masive în companiile de
tehnologie. În multe sectoare încă
se fac angajări. Prudența face alte
companii să oprească recrutările,
dar nu să treacă (încă) și la conce�
dieri. Motivele pentru care marile
firme tech disponibilizează oa�
meni au și nu prea au legătură cu
tabloul global, ci mai curând cu o
reașezare a pieței după boomul
din pandemie, când totul s�a mu �
tat în online. În plus, pe termen
mediu dezvoltarea uneltelor de
inteligență artificială va evapora
multe joburi din această zonă, dar
numai pentru a crea altele ulte�
rior. E posibil să avem o bulă de
tip „dot com“ care începe să se
spargă. Companiile de tehnologie
se duc la vale pe bursă și pierd ca�
pitalizare nu din cauza războiului
din Ucraina și a incertitudinii pe
plan global, ci pentru că lumea
petrece mai puțin timp pe Netflix,
folosește infinit mai puțin ZOOM,
sau, mai nou, caută mai puțin pe
Google (tinerii din segmentul 16�
24 de ani, spre exemplu, folosesc
rețeaua de socializare TikTok
drept motor de căutare). În schimb,
planeta s�a mutat pe Chat GPT,
despre care am vorbit pe larg în�
tr�un text anterior. Principiul va�
selor comunicante va funcționa
întotdeauna. Pur și simplu traver�
săm o perioadă atipică, cu mari
prefaceri. Nimeni nu știe, pe bune,
la ce să ne așteptăm la anii care
urmează.

NE-A TRECUT GLONȚUL 
PE LA URECHE? 

Un alt motiv de optimism, poten �
țat și de vremea caldă din această
iarnă în Europa, este că economii
bazate pe hidrocarburile rusești,
precum cea a Germaniei, s�au do�
vedit mai rezistente decât s�ar fi
crezut. Capacitatea de adaptare a
unor economii sănătoase în țări
cu democrații veritabile este mai
mare decât s�au așteptat mulți sil�
viubrucani. Sau, ca să folosim un
termen la mare modă, aceste eco�
nomii s�au dovedit a fi reziliente.
Iar reziliența economică, motivul

pentru care ne�ar putea trece
doar pe la ureche glonțul unei re�
cesiuni (deci fără să se și întâm�
ple) este că economisirea din
timpul pandemiei, atât la nivel in�
dividual, cât și la nivelul compa �
niilor, le�a lăsat oamenilor și bu�
 sinessurilor suficient de mulți bani,
cât să poată suporta prețuri mărite
sau costuri mai mari în derularea
afacerilor. În economiile dezvoltate
au existat, așadar, acu mulați cele�
brii bani pentru zile negre. Repet,
nu se aplică tuturor și nu facem o
analiză asupra românilor și busi�
nessurilor românești, ci ne referim
strict la tabloul global. 

Și, în fine, renunțarea Chinei
la politica „zero covid“ înseamnă
că va crește cererea de produse și
servicii în rândul populației sale,
deci va face rotițele economiei
globale să se învârtă (le plac și
produsele americane sau ger�
mane, normal). La fel, redeschide�
rea Chinei înseamnă și mai pu� 
ține blocaje în producția pentru
export, de care depind multe bu�
sinessuri chiar și în România
(prin materiile prime sau produ�
sele finite de care au nevoie). 

Pe termen lung, procesul in�
vers al globalizării va aduce tot
mai aproape de casă producția
unor bunuri de larg consum. Este
și cazul celebrelor iPhones, căci
Apple dorește să reducă depen �
dența de fabricile din China și să
le producă (și) în Statele Unite ale
Americii pe viitor. Nu de alta, dar
mulți cetățeni ai planetei au plâns
că nu le�a adus Moș Crăciun mult�
doritul iPhone 14, din cauză că fa�
bricile din China n�au livrat sufi�
ciente cât să satisfacă cererea.

Cât așteptăm apocalipsa, se
mai găsesc și ceva vești bune la
scară planetară, prin urmare. Să
ne păstrăm optimismul, care va
să zică! SDC

90 de secunde până la Apocalipsă 
și totuși nu ducem lipsă de vești bune!

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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„Lilica mi�a cerut să�i duc un con�
dei, cerneală și un teanc de hârtii
lângă pat, zicând că încă mai avea
mult de lucru și nu știa cât timp îi
mai rămăsese. Degeaba am rugat�
o să se odihnească. I�am făcut pe
plac, trebuia să evităm supărările
cu orice preț. Am lăsat�o privind
pe fereastră, spre grădina ei, ară�
mită de toamnă, și spre cei câțiva
butuci de vie, rămași neculeși. Iu �
lia, cu lacrimi șiro indu�i pe obraji,
aprindea lumânare după lumâ�
nare. Trei ceasuri mai târziu, am
auzit un geamăt, am fugit în odaia
fetei. Sub ochii noștri în groziți, și�
a dat ultima suflare. Lumina i s�a
stins. Și mie îmi era atât de groază
de întuneric.“

Tadeu Hâjdeu se naște pe 26
februarie 1838 la Cristinești
(Ucrai na de astăzi) într�o familie
de cărturari. În primii ani este

dăscălit acasă și la mai multe școli
din Podolia și Volînia, unde predă
tatăl său. Se înscrie la liceul de
băieți din Chișinău, apoi la Facul�
tatea de Drept a Universității din

Harkov. Ca urmare a faptului că
își rupe pașaportul rusesc și îl tri�
mite la Consulat, este judecat în
lipsă, dezmoștenit de drepturile
asupra posesiunilor basarabene
și condamnat la exil în Siberia.
După ce se stabilește la Iași, lu�
crează ca bibliotecar și profesor
de istorie, geografie și statistică și
își schimbă numele în Bogdan Pe�
triceicu Hasdeu. 

Din cauza unui scandal sol�
dat cu un răsunător proces de
presă, își pierde posturile. Se
mută în București, unde activează
ca membru al Comisiei moșiilor
mănăstirești. Pe lângă munca la
monumentalele proiecte istorice
și lingvistice, scrie poezii, fabule
politice, schițe satirice, piese de
teatru și romane istorice și fon�
dează mai multe ziare și reviste,
printre care „România“, „Foița de
istorie și literatură“, „Lumina“,

„Satyrul“, „Columna lui Traian“,
„Revista nouă“. Este ales deputat
în două rânduri. Bănuit că s�ar fi
implicat în Republica de la Plo �
iești, în 1870 este arestat și închis
la Văcărești timp de nouă zile. În
1876 este numit director al Arhi�
velor Statului, iar un an mai târ�
ziu este primit în Societatea Aca� 
demică Română. În 1888, fiica sa,
Iulia, studentă la Sorbona, moare
de tuberculoză, iar Hasdeu devine
un adept înfocat al spiritismului.
Fire polemică și personalitate con�
troversată, una dintre cele mai
impresionante minți ale epocii
sale, Bogdan Petriceicu Hasdeu
moare în 1907, singur, în Castelul
din Câmpina.

GEORGE CORNILĂ (n. 1986)
este prozator, eseist și traducător.
A publicat romanele Cu dinții
strânși (2007, 2022), Miezul nopții

în Cartierul Felinarelor Stinse
(2013, 2014, 2021), Regele lupilor
(2016), Expurgo (2018, 2019) și Di�
luvium (2019), culegerile de proză
scurtă Arlequine (2018), Entropic
(2020) și Rezervația (2022) și vo�
lumul de povești pentru copii
Toxi Foxy (2018). 

Este prezent cu texte în mai
mult de zece antologii apărute în
România și Marea Britanie. Cola�
borează frecvent cu publicații
culturale precum „Dilema veche“,
„Timpul“, „Familia“, „Vatra“, „Su�
plimentul de cultură“, „Luceafărul
de dimineață“, „Salonul literar“ și
„Aphelion“ (SUA). Laureat al pre�
miilor „Ion Hobana“ (2019), CO �
LIN (2021) și Saboteur (Marea
Britanie, 2022 – pentru volum co�
lectiv). A participat în calitate de
antrenor la atelierul Creative
Writing Sundays, seria octom�
brie�noiembrie 2022. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

George Cornilă, Hasdeu. Duhuri

Editura Polirom
organizează Concursul
anual de debut, ediția
2023, la secțiunea Proză
Manuscrisele participante la concurs (fără CV) vor
fi atașate unui e�mail, de pe un cont creat cu acest
prilej, și trimise la adresa adrian.botez@polirom.ro,
până pe data de 10 martie 2023. Adresa de e�mail
poate fi mottoul volumului, un fragment din motto
sau titlul cărții.

Exemplu: orazero@yahoo.com/gmail.com etc.
Este foarte important ca adresa de e�mail, e�mai�

lul și manuscrisul atașat să nu conțină sub nici o
formă numele concurentului – cazul contrar duce la
descalificare.

Manuscrisele trebuie să aibă minimum 150.000
de semne (caractere + spații). Sunt acceptate și ma�
nuscrise ale autorilor care au fost incluși anterior în
antologii sau au publicat în volume colective. Nu
sunt acceptate manuscrise ale scriitorilor care au
mai publicat ca autori unici alte volume, indiferent
de tipul acestora.

Câștigătorul concursului va fi anunțat în luna
mai 2023, pe adresa de e�mail de pe care a fost trimis
manuscrisul, iar rezultatul va fi făcut public după ce
se va lua legătura cu autorul.

Premiul pentru manuscrisul declarat câștigător
constă în publicarea acestuia în cursul anului 2023.

Nu se acceptă manuscrise fără diacritice. Manus�
crisele nepublicate vor fi șterse.

Câștigătorii edițiilor anterioare:
Irina Anghel, Banchetul cerșetorilor (2022);
Teodor L. Nedeianu, Geaca lui Kafka (2021): Pre�

miul Tânărul Scriitorul al anului, Gala Tinerilor
Scriitori/ Cartea de Poezie a anului 2021;

Ema Stere, Copiii lui Marcel (2020): Premiul Uni�
unii Scriitorilor din România, secțiunea Debut, ediția
2021; Premiul „Sofia Nădejde“ pentru Literatu�
ră Scrisă de Femei, ediția 2020, la secțiunea Debut�
Proză;

Roxana Dumitrache, Papa Nicolau și alte poves�
tiri foarte, foarte scurte (2019);

Iulian Bocai, Ciudata și înduioșătoarea viață a lui
Priță Barsacu (2018): Premiul Festivalului Primului
Roman de la Chambéry, Franța, ediția 2019 • Premiul
pentru debut al revistei „Observator cultural”, ediția 2019;

Alexandru Done, Downshifting (2017): Premiul
Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2017,
secțiunea Debut. SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA IRINA ANGHEL 

„Mă fascina ideea prieteniei 
de tip societate secretă, 
al cărei membru rămâi pe viață“
Irina Anghel este
autoarea romanului
Banchetul cerșe -
torilor, cu care a
câștigat Concursul de
Debut al Edi turii Poli -
rom de anul trecut.
Despre cum a scris
prima ei carte, dar și
despre ce înseamnă
pentru ea orașe ca
Iași (unde s-a născut)
sau Londra (unde
trăiește azi), am stat
de vorbă în rândurile
care urmează. 

ALINA VÎLCAN

Cu Banchetul cerșetorilor ai
câștigat anul trecut Concursul
de Debut al Editurii Polirom.
Care este povestea din spatele
primului tău roman?

Povestea a început în liceu, când
eram într�o librărie în căutarea
unui cadou pentru o zi de naștere.
Lângă mine se afla un grup de
câțiva bărbați ceva mai în vârstă.
Dintr�odată am văzut că a căzut un
album de fotografie cu The Rolling
Stones în fața lor. L�au ridicat
entuziasmați, au început să�l răs �
foiască și unul dintre ei a spus ceva
de „banchetul cerșeto rilor“ – tra �
ducerea în română a albumului
Beggars Banquet. Modul în care
suna titlul în română mi�a dat
senzația că am dat peste ceva.

Întâmplarea a făcut că în pe �
rioada aceea trebuia să trimit
niș te povestiri pentru un concurs
de creație literară, Tinere con deie,

pentru care nu scrisesem nimic.
Și mi�am zis că uite, mă pot folosi
de semi�întâmplarea asta din
librărie ca să nu dau foaia goală la
concurs. Am scris o po vestire de
câteva pagini în care Nel și Victor
se află într�o librărie de 1 aprilie
în căutarea discului Beggars
Banquet pentru ziua de naștere
transformată în „banchet“ a prie �
tenului lor Mișu, care a dispărut
cu mulți ani în urmă, în liceu, tot
de 1 aprilie. Însă am rămas cu
sentimentul că povestea e mult
mai mare. Știam finalul, dar știam
și că rezolvarea e mai interesantă
și mai plină decât ce reușisem eu
să scriu atunci – mă fascina ideea
prieteniei de tip societate secretă,
al cărei membru rămâi pe viață, cu
cântece rock traduse din engleză,
cum se făcea pe vremea comu �
nismului, care căpătau parcă noi
sensuri în ro mână, și limbajul
amuzant�trist. Am continuat să
îmi notez diverse scene, replici,
schițe pentru desfă șurarea acțiu �
nii, să scriu dialoguri, să dezvolt
personajele – i�am adăugat pe
Nina și pe cerșetor, să caut vocile
lor și pe cea a nara torului practic
până acum doi ani. Deci timp de
vreo opt ani. 

Însă în tot timpul acesta am
crezut că lucrez la o povestire.
Declicul că e un roman s�a petre �
cut acum doi ani în primăvară,
când m�am așezat după mult timp
să scriu. Când m�am ridicat de la
masă aveam mai multe pagini noi
decât scrisesem până atunci în
total, care duceau povestea într�o
nouă direcție. Și tot atunci mi�am
dat seama cumva și care e inima
cărții: pierderea și legăturile, fie
ele iubiri sau prietenii, sau iubiri�
prietenii, care refuză să se rupă. 

Am terminat o primă versiu �
ne a manuscrisului în toamna lui
2021, după care am lăsat puțin
cartea la sertar. M�am reapucat de
lucrat când am aflat de concursul
de la Polirom, prin decembrie, mai
ales că tot cam pe atunci am

descope rit paltonul în care nu se
plânge al lui Victor și asta a dat
naștere mai tuturor capitolelor
care îl au ca erou principal. Și
apoi, chiar și după ce am aflat că
am câștigat, am continuat să
scriu, pentru că mi�am dat seama
că mai aveam lucruri de spus –
iar Victor, Nel și Nina mai aveau
lucruri de făcut – până în seara în
care am trimis cartea la tipar,
cândva în vară.

Cum s-au conturat Mișu, Nel și
Victor, de unde vin, din ce se in-
spiră personajele tale?

Când am scris povestirea în liceu,
am avut o idee foarte vagă despre
cine sunt Nel, Mișu și Victor. În
anii care au urmat, mai întâi aș
spune că i�am găsit treptat pe
fiecare. Nu într�o singură per soană,
ci în tot felul de oameni pe care ba
îi observam pe stradă, ba despre
care auzeam povești, ba pe care
aveam șansa să�i întâlnesc. Uneori
chiar în mine. Uneori chiar și în
interviuri cu actori sau cântăreți
sau chiar în personaje din filme.
Mă trezeam că observ câte ceva –
un mod de a fuma, de a ridica din
sprâncene, de a ține geanta, un
schimb de replici, o atitudine, un
tic care�mi părea aproape cunos �
cut, care�mi dădea senzația că
poate face parte dintr�unul din

personajele mele. De exemplu, 
mo nologul lui Ilie des pre pachetul
de țigări este ceva ce mi�a spus un
domn care vindea cărți și alte anti �
chități în Gara de Nord; l�am căutat
anul trecut și dispăruse. Acela e însă
printre sin gurele lucruri luate de�a
dreptul din realitate. 

Povestea s�a deblocat cu ade �
vărat când i�am adus pe Nina și
Ilie. Și Nina, și Ilie au apărut pur
și simplu la mine în cap în
propoziții deja formate, dacă țin
minte bine. Ilie s�a născut din
vocea naratorului, iar Nina din
propoziția „A mai trecut un an și
cu ăsta se fac patru de când Nina
se întreabă de ce dracu’ Nel și Vic
tor sunt iar în Librăria Minerva pe
1 aprilie“, răsărită într�o seară
când mă întorceam de la alergat.
În aceeași seară i�am dat Ninei
părul alb scurt, pentru că așa îl
avea doamna de la ghișeul la care
fusesem să plătesc factura la apă,
probabil cu puțin timp înainte,
care mi�a atras atenția, fără a mă
fi gândit încă la Nina.

Am stat apoi mult timp con �
struind personajele, imaginân�
du�mi tot felul de detalii despre
ele și familiile lor – parfumuri,
haine, apartamente, slujbe, gusturi
la prăjituri, inventând mici povești
despre fiecare pornind de la aceste
observații care în final au ajuns să
arate cu totul altfel în carte, păs �
trând însă senzația pe care mi�au
dat�o. De exemplu, mai multă lume
mi�a spus că a recunoscut în ro �
man cofetăria Ana din Iași. Dar
cofetăria Ana din carte e o com �
binație de cofetării, chioșcuri cu
gogoși și cafenele din cel puțin
două orașe reale și măcar unul
imaginar.

Totuși, revenind la personaje,
cred că cel mai important a fost să�mi
dau seama cum vorbesc. Apoi, au
fost multe momente în care am
simțit că vorbele le ieșeau singure
pe gură, surprinzându�mă și pe
mine, și poveștile lor secundare, ca
întâlnirea lui Victor cu viitoarea lui

soție în tramvai – se inventau fără
să fac eu mare lucru. Personajele
aproape că își umpleau singure
conturul trasat de mine.

În centrul romanului se află 
o dispariție, mai precis 
dispariția lui Mișu pe când era
elev de liceu, spre finalul 
anilor ’70. Se întâmpla de ziua
lui, pe 1 aprilie 1978. Cu un 
an înainte, susținuse cu succes
un recital de pian din Chopin.
Cum te-ai oprit asupra 
intrigii?

Deși aș putea probabil să inventez
ceva, o să recunosc că nu reușesc 
să�mi amintesc. Știu doar că aceasta
a fost intriga de la bun început, de
când am scris povestirea aceea de
câteva pagini în liceu.

Romanul îi surprinde pe aceiași
prieteni din liceu 40 de ani mai
târziu, ocazie pentru a reflecta
la felul cum timpul își lasă am-
prenta asupra indivizilor – o
temă mai puțin obișnuită în ca-
zul autorilor tineri. Ce te-a atras
către o astfel de temă?

Mereu am observat și ascultat cu
mare curiozitate și bucurie per �
soanele mai în vârstă, de la bunica
mea și prietenele ei la diverși oa meni
cu care am intrat în vorbă pentru
doar câteva minute. Mi se pare ex �
traordinar cum le poți ghici, aproape
în fiecare glumă sau observație
despre vreme, greutatea lumilor și
persoanelor pe care le poartă cu ele,
unele dis părute de mult. M�am trezit
de câteva ori gândindu�mă nu ce�ar
fi fost dacă, ci ce�ar fi dacă viața le�ar
mai da o nouă șansă, oare ce s�ar
întâmpla atunci?

Și pentru mine ultimul an a fost
unul cu multe schimbări și m�am
întrebat de multe ori ce rămâne
totuși, chiar și sub o altă formă. Așa
că am vrut să scriu despre legă �
turile și oamenii pe care�i pierdem
și care se încăpățânează să rămână
cu noi. Am vrut să văd cum duc
legăturile acestea prin viață Victor,
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Nel și Nina, fiecare în modul lui, cum
arată aceste conexiuni din tinerețe
peste ani și ceva din mine a ținut să
le mai dea o șansă să reia prietenia
și iubirea la maturitate, când fiecare
știe mai bine cine este. Unii spun că
finalul este trist, însă pentru mine
finalul primei părți cel puțin e unul
optimist, pentru că legăturile nu
doar că se încăpă țânează să dispară,
ci insistă să se lege din nou, e plin de
speranță și pentru Victor și Nel, și
pentru Nel și Nina.

FIECARE ZI E PLINĂ DE SUR -
PRIZE DACĂ IEȘI DIN CASĂ ȘI
LE LAȘI SĂ SE ÎNTÂMPLE

Ești născută la Iași, în 1997, cum
îți amintești azi de orașul în care
ai copilărit?

Cu foarte mare drag și mi se pare
că�l caut peste tot pe unde mă mut.
Indiferent de oraș, cel mai bine mă
simt în zonele cu străzi cu copaci
înalți, case cu iederă, parcuri mici
și mari, chioșcuri cu ziare și reviste,
florării și cofetării nefandosite (în
lipsă de covrigării și gogoșerii). Am
mare noroc că acum locuiesc într�
un cartier din Londra care arată
cam așa. Numai că n�are tramvaie.

Ai studiat economie politică și
lucrezi ca jurnalist în Londra, de
ce Marea Britanie și cum arată
cotidianul tău?

N�am ținut niciodată morțiș să
locuiesc în Marea Britanie. Ba
chiar după ce terminasem stu diile
de licență la Londra nu credeam
că mă voi mai întoarce prea cu �
rând. Însă de când eram mică am
visat „să fac reviste“. Chiar recent
am descoperit acasă la Iași niște
reviste foarte migălite, cu inter �
viuri, editoriale, recenzii de filme și
scrisori de la cititori – toate desenate,
scrise și inventate cap�coadă de mine
când aveam vreo 12 ani. Joaca asta 
s�a transformat apoi în multă muncă
la ziarul facultății, la master, free �
lancing în weekenduri și în vacanțe,
zeci de aplicații la internship�uri. 
S�a întâmplat ca la Londra să pri �
mesc un internship, devenit apoi job
permanent, într�o redacție unde

pentru prima dată am simțit en �
tuziasmul, spiritul de echipă și, în
lipsă de un cuvânt mai bun, magia
aia a jurnalismului despre care se
fac filme și se scriu cărți, la pachet cu
siguranța unui contract de muncă și
stabilitatea unei organizații cu mul �
te resurse de toate felurile.

Cât despre cotidianul meu,
îmi încep zilele destul de de vre me,
încerc să fiu la birou la ora 7. Ime �
diat ce ajung, ajut la scris scenariul,
filmat și editat un video scurt pen �
tru social media cu știrile zilei din
Londra. Dacă am noroc, ajung și la
radio pe la 8.30, pentru a prezenta
știrile anunțate în dimineața res �
pectivă de companiile listate în
Londra. După aceea, fiecare zi e des �
tul de diferită, în funcție de artico �
lele la care lucrez. Iau interviuri,
scriu, mă întâlnesc cu surse, propun
subiecte pentru viitoare articole.
Plec pe la 17. Seara îmi place să fac
plimbări lungi prin parcul Ken �
sington, să citesc, să merg la alergat,
să mă întâlnesc cu prieteni la cină.
Și apoi să scriu.

Ai un master la Paris, cum ai
descrie anii de studii acolo?
Cum au contribuit la formarea
ta toate aceste spații prin care ai
trecut, dacă au contribuit?

Anii de la Paris au fost foarte in �
tenși în cel mai bun mod posibil.
Am făcut două mastere într�unul
singur, unul pur academic de eco �
nomie și celălalt foarte prac tic de
jurnalism pentru care eram me �
reu pe teren în căutare de su� 
biecte și care mi�a dat șansa să fac
de toate, de la reportaje scrise și
data journalism, la film docu �
mentar, podcasturi și prezentat o
idee de start�up media la un in �
cubator de afaceri. La acest mas� 
 ter am fost mai puțin de 20 de
studenți din toată lumea și am
devenit aproape o mică familie,
mai ales că lucram foarte mult
împreună. Parisul mi�a căzut cu
tronc, iar acum când mă întorc în
vizită am sentimentul că am lo �
curile mele mai mult sau mai
puțin secrete, încărcate cu tot fe �
lul de amintiri și senzații.

Cât despre spații – și Londra,
și Parisul m�au format să fiu cura �
joasă și să mă bucur de propria mea
companie. Londra, unde aproape
fiecare e venit de altundeva, mi�a
creat obișnuința de a porni con �
ver sații și de a asculta poveștile a
tot felul de oameni, de la vânză �
tori de antichități, la patroni de
restaurante mici și taximetriști, și
m�a învățat că fiecare zi e plină de
surprize dacă ieși din casă și le
lași să se întâmple.

Ținând cont de studiile tale pe
partea de politici economice,
cum privești ceea ce se întâmplă
astăzi în lume și mai ales în Eu-
ropa, cu toate provocările ac-
tuale? Dar în România?

Voi spune doar că, pentru mine, cel
mai interesant este cum pare că
suntem într�o perioadă în care
toată lumea este nevoită să schim �
be macazul și să se adapteze la

instabilitate. Și sunt recu noscă �
toare că pot scrie despre toate
acestea ca jurnalist, punând cap la
cap conversații cu oameni isteți,
bine informați și generoși cu tim �
pul lor, de la manageri de cor� 
porații la fermieri.

Cum ai ales să scrii literatură și
să debutezi în cadrul concursu-
lui de la Polirom?

De scris, am scris de mică înce puturi
de romane, benzi desenate, ba chiar
și câteva piese de teatru pe care le�am
pus în scenă la școală. Problema
principală era că rareori terminam
ce începeam. Zic rareori, dar vreau
să zic aproa pe niciodată. Excepție
făceau com punerile pentru școală
și ace le piese de teatru. Un moment
im portant a fost atelierul de scriere
creativă susținut de Dan Lungu, la
care am participat în liceu. Fie care
dintre noi trebuia să trimită la un
moment dat o povestire pe care s�o
discutăm. A venit și rân dul meu, așa
că am scris și termi nat o povestire în
care tot ce se întâmplă e că o fată nu
primește un rol într�o piesă de tea �
tru, după care totul are loc mai mult
în capul ei. Povestirea a plăcut și asta
mi�a dat încredere că pot scrie ceva
care are început, cuprins și încheiere.

Cam același lucru s�a întâm �
plat și cu concursul de la Polirom.
Eu terminasem prima variantă a
romanului în toamnă, cum am
spus, însă habar n�aveam ce să fac
cu ea. Planul vag din capul meu era

să las manuscrisul la sertar pentru
o perioadă nedefinită, după care să
revin la el cu alți ochi, pentru că
știam că mai sunt părți ale poveștii
rămase nespuse, dar nu știam exact
care erau acelea. Am aflat apoi de
concursul de la Polirom în iarnă și
mi s�a părut o ocazie bună să reiau
cartea având un deadline impus
din exterior. Nu am trimis manu �
scrisul la concurs cu gândul că aș
vrea să public neapărat, ci mai
mult cu speranța că asta mă va
ajuta să termin povestea.

Care sunt scriitorii contempo-
rani (de oriunde) pe care îi
urmărești cu cel mai mare 
interes?

Orhan Pamuk, Margaret Atwood,
George Saunders (pentru cum
scrie despre scris și despre cărți),
Ludmila Ulițkaia, Salman Rushdie,
Nora Iuga și, o nouă descoperire,
Miriam Toews.

Ce urmează după Banchetul
cerșetorilor? Lucrezi la o nouă
carte? Ca autoare, ce așteptări
ai de la literatură?

Am început să scriu câteva po ves �
tiri și mi�aș dori să fac un volum
când se mai înmulțesc. De la scris
încerc să nu mai am așteptări.
Primesc orice�mi dă, bun, rău,
ușor, greu, ciudat, pentru că eu zic
că scrisul e generos prin definiție.
Iar de la mine mă aștept să mai
scriu. SDC

Mereu am observat și ascultat cu mare curiozitate și 
bucurie persoanele mai în vârstă, de la bunica mea și 
prietenele ei la diverși oameni cu care am intrat în vorbă 
pentru doar câteva minute. Mi se pare extraordinar cum 
le poţi ghici, aproape în fiecare glumă sau observaţie 
despre vreme, greutatea lumilor și persoanelor pe care 
le poartă cu ele, unele dispărute de mult. 
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Povestirile din noul
volum Ce preferi? de
Dan Coman se nasc,
de cele mai multe ori,
din același loc în care
s-a născut autorul:
Gersa, Bistrița-Nă săud.
În noua sa car te,
rădăcinile unor istorii
personale în tretăiate de
fră mântări universale se
întind din ce în ce mai
departe, cuprind orașe
din ce în ce mai
îndepărtate în căutarea
unor răspunsuri adesea
inexistente.

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Dan Coman contorizează, și de
data aceasta, cu la fel de mult suc�
ces, dinamica relațiilor fracțio �
nate, instabilitatea eului și căută �
rile înfrigurate ale unor împreju�
rări mai blânde. Fiecare personaj
își ratează propria viață, fie prins
în destinul altcuiva, fie abando�
nând tot ceea ce era. 

FRAGILITATE ȘI
SENZUALITATE CA MĂRCI
PERSONALE

Dragostea capătă aici cele mai di�
verse chipuri, suferința e lăsată la
vedere, iar indiferența își face loc
ca o mască de neclintit: „Am fi
putut fi prieteni buni, i�am spus�o
de atâtea ori, dar ea dă�i înainte cu
dragostea și cu visele premonitorii
și cu destinul și cu mesajele tot mai
penibile“. Unele texte, cu personaje
pe care le reîntâlnim, încheie, în
cele din urmă, ceea ce ar putea fi
miezul unui roman de sine stătă�
tor. Echilibrat, cu fragilitate și sen�
zualitate ca mărci personale, vo �
lumul cuprinde între paginile sale
drama unei generații. Traumele se
împart în aceeași familie, părinții
nu�și pot salva copiii, iar copiii de �
veniți adulți nu se lasă salvați. Mai
mult, hazardul și amara „ironie a

sorții“ își spun uneori cuvântul final
în multe dintre povestiri, adâncind
și mai mult acest sentiment al
fragilității vieții umane și, în fond, al
inutilității acțiunilor de orice fel. 

Există însă, acolo unde perso�
najele semnează convenții în fața
fericirii posibile, momentele de
frumusețe pură care nu își conti�
nuă niciodată existența până la
capăt: „Fumam și vorbeam, vor�
beam și râdeam, oprindu�ne doar
cât să cerem încă un espresso, dis�
cutând despre literatură și cafea,
despre gramatica limbii italiene
sau despre Woody Allen, niciodată
despre școală, cu atât mai puțin
despre noi, evitând mereu amă�
nuntele atât de inutile ale vieților
personale“. Mai mult, iubirile
uneori sunt doar „cu mare admi �
rație și fără nici o urmă de ero�
tism“, închise în fața propriilor po �
sibilități infinite, date la schimb
pe moneda deznădăjduirii. 

ÎNCHIDEREA EULUI ÎN
PERIMETRUL UITĂRII DE SINE

Fericirea e recuperată – atunci
când se întâmplă asta – dintre
um bre, extrasă dintre anii pier �
duți, regăsită prin locuri în care
dorul și dragostea au depășit ter�
menul de valabilitate. O mamă
care pleacă în Italia pentru a mun �
ci, pentru a trimite în țară bani
pentru copiii lăsați în urmă, o
mamă care fuge, de fapt, de so țul
abuziv, o femeie care vrea să regă�
sească sau să cucerească libertatea
pentru prima dată în viață: „Am
stat întinsă pe covor și am făcut
umbre pe pereți: câini, vulturi,
porci, mistreți, oameni, papagali“, o
mamă care redevine femeie și
copil. Însă răspunsurile nu sunt ni�
ciodată complete, nu sunt suficien �
te pentru a vindeca răni, pentru a
salva oameni din propriul abis. 

Maturizarea se produce abrupt,
forțat, o situație critică se naște
pen tru a lăsa personajului doar
două opțiuni: fuga sau blocarea în
destinul altcuiva, închiderea eului
în perimetrul uitării de sine: „După
anii superbi de studenție, după
toate visurile care așteptau să se
împlinească, singurul lucru concret
care mi�a mai rămas de făcut a fost
să am grijă de mama. De viața ei
care se transformase pe nesimțite și

devenise de un gri rece și aseptic,
exact ca orașul în care trăiam“.
Emoția durerii e dozată atent, em�
patia față de cei care pierd, fie că e
vorba de memorie, de locuri sau oa�
meni, e autentică și tulburătoare. 

Familiile sunt puse în centrul
celor mai multe povestiri, sunt
minuțios cartografiate prin dina�
mica bolnăvicioasă și impasibilă,
prin greșeli care par inevitabile,
prin dureri mute și totuși trans�
parente și împărtășite cu ceilalți.
Pactul cu viața e șubred, momen�
tele de criză sunt cele care câștigă
în această loterie a destinelor. Me�
diul e însă imun, acolo poate fi re�
găsită frumusețea, sinele își extra� 
ge tot ceea ce poate fi iubit, tot
ceea ce poate fi apreciat: un vin
bun, o noapte de dragoste, un oraș
senin, o femeie frumoasă. 

TOTUL E FAMILIAR ȘI
ÎNDEPĂRTAT ÎN ACELAȘI TIMP

Arcurile dintre doi oameni se des�
tind și se contractă, relațiile se
blochează în propriul angrenaj,
personajele sunt adesea absente
în propria viață, prinse în haosul
unei vieți pe care nu o înțeleg sau
nu știu cum să o gestioneze. Un�
ghiurile aceluiași fir sunt privite
uneori ca printr�o cameră de fil�
mat, rotația e completă, întregul e
mai fragil ca niciodată. Dacă eul nu
mai e prezent, dacă sinele absen�
tează din propria viață, atunci du�
rerea e mai ușor de dus, inevita�
 bilul e mai ușor de lăsat să se pro�
ducă. Dan Coman e un scriitor care
își lasă personajele să ia propriile
decizii, să se abandoneze hazardu�
lui, să se îndepărteze de traseul pe
care l�ar intui poate cititorul. Și, în
același timp, emoțiile, trăirile, na �
rațiunile se desprind de pe funda�
lul universal valabil al societății
contemporane, totul e familiar și
îndepărtat în același timp, autentic
și cald, dureros și real. 

Iubirea e prezentă în forme
diferite, dar este prezentă tocmai
prin absența din cele mai impor�
tante momente, este o iubire care
ar trebui să existe, întreruptă de
distanțe, alungată de hotărâri
apăsătoare. Absența iubirii e cea
care fragilizează existențele și cea
care face ca iubirea să fie mai pre�
zentă ca niciodată în fiecare text

în parte, în formele în care cuvin�
tele nu se rostesc pentru că e mult
prea târziu, pentru că cine ar tre�
bui să le audă nu mai este acolo. 

Se ascunde, mai apoi, în spa�
tele erotismului, în spatele măș �
tilor de „neîndrăgostire“, dincolo
de chipurile unor părinți care nu pot
depăși orgolii, nu pot accepta că sunt
părtași la rău, nu pot gestiona res�
ponsabilitatea de a fi părinte. Spirala
e una care îi poartă pe protagoniști
înspre propriul sine, dar și înspre
propriul abis, fără ca asta să devină
apăsător, tocmai datorită acelui
echilibru atent exersat, acelui mod
precis de a face ca din fiecare poves�
tire să putem să decupăm emoția și
prezentul, să recunoaștem viața cu
tot ceea ce are mai frumos și mai du�
reros deopotrivă.

Posibilitatea alegerii e una
falsă, astfel că întrebarea „Ce pre�
feri?“ devine, în acest sens, una re�
torică. Destinele sunt în inima unei
capcane, precum copiii lăsați în

urmă, precum femeile și băr bații
care nu știu cum să nu perpetueze
erorile generației din urmă, pre�
cum rănile care nu se închid. Po�
vestirile din volumul lui Dan
Co man sunt, fără îndoială, piesele
unui puzzle mai ma re, integrate
perfect în întreaga sa operă de
până în prezent, înălțate la nive�
lul la care ne�am obișnuit să îi
citim fiecare text. Va fi poate, mai
mult ca oricând, o invitație com�
plexă către cititori de a descoperi
cu adevărat substratul socie tății
actuale, care nu și�a vindecat nici
pe departe rănile dintr�un trecut
nu suficient de îndepărtat. Ce
preferi? invită nu doar la intro �
specție, ci și la o privire lucidă
asupra a tot ceea ce avem în jurul
nostru, asupra a tot ceea ce putem
schimba. SDC

Ce preferi?, de Dan Coman,
colecţia „Ego. Proză“, 
Polirom, 2022

Viața cu tot ceea ce are mai frumos 
și mai dureros: Ce preferi? de Dan Coman
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CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Conserve. Cu ce discuri 
am rămas din 2022 
„Înregistrările nu au nici un rost,
sunt clătite cântătoare. Niște con-
serve!“, spunea Sergiu Celibidache.
Și avea dreptate, spaţiul sonor nu
poate fi redus la doar două dimen-
siuni. Dincolo de cele câteva puţine
concerte din stagiunile românești,
de voie, de nevoie, am ascultat
anul ce a trecut destule CD-uri.
Iată-le la Rubato pe cele cu care
am rămas, în a doua și ultima
retrospectivă clasică a anului
2022, în „Suplimentul de cultură“.

J.S. BACH & BEYOND

„Toți compozitorii, de la Mozart la
Ligeti, au apelat cu admirație la
această lucrare, iar dacă spiritul
lui Bach plutește peste majorita�
tea muzicii occidentale este, fără
îndoială, datorită clavecinului
său bine temperat“ spune Julien
Libeer despre acest splendid joc
de oglinzi, o conversație anti�ro�
mantică a trei sute de ani de mu�
zică, cu un sunet somptuos și o
tehnică imperială. 
l J.S. Bach & Beyond: A Well�
Tempered Conversation, Mirare,
13 ianuarie 2022 / Julien Libeer
& Adam Laloum

TÂNĂRUL ENESCU ȘI TINERII
SĂI CÂȘTIGĂTORI 

Compuse la 28 și respectiv 35 de
ani, cele două capodopere camerale
enesciene atât de diferite au toată
savoarea tinereții creatoare. In �
trospecția celor trei mișcări din Trio
în la minor, o partitură redescope�
rită în 1965, și primul Cvartet în re
major op.16, dramatic și tulburător,
sunt interpretate minunat de trei
dintre laureații Concursului Enescu,
ediția 2014: Josu de Solaun – pian,
Spania; Eun�Sun Hong – violoncel,
Coreea de Sud; și Ștefan Tarara –
vioară, Germania. Toți trei sunt as�
tăzi soliști de renume internațional.
l Enescu: Piano Quartet No. 1 in
D Major, Op. 16 & Piano Trio in A
Minor, Naxos, 11 februarie 2022 /
Josu de Solaun, Eun�Sun Hong,
Molly Carr, Ștefan Tarara 

FRUMUSEȚE 

„O aventură între prieteni“, cum a
numit violonista Corina Belcea 

înregistrarea celor două Sextete de
Brahms ale cvartetului Belcea cu
violista Tabea Zimmermann și vio�
loncelistul Jean�Guihen Queyras,
este una dintre cele mai frumoase
experiențe sonore ce mi�au fost dă�
ruite în 2022. Dozaj impresionant,
energie radiantă, șase muzicieni
într�o respirație muzicală unică, de
o frumusețe răvășitoare.
l Brahms: String Sextets, Alpha
Classics, 4 martie 2021 /  Belcea
Quartet – soprană, London Philhar�
monic Orchestra & Sir Mark Elder 

BACH PENTRU TOTDEAUNA

„Cu toții putem împărtăși omenes�
cul acestei muzici“ spune Raphaël
Pichon despre Bach, mereu același,
mereu proaspăt, deși divin, întot�
deauna omenesc. Instrumente de
epocă, soliști vedetă și două formi�
dabile coruri, într�o versiune docu�
ment de referință, rezultat a 15 ani
de cercetare. O reflecție contempo�
rană asupra umanității, înregistra�
rea este dedicată memoriei filo� 
sofului și criticului muzical André
Tubeuf, trecut la cele veșnice pe 26
iulie 2021.
l J.S. Bach: Matthäus�Passion,
BWV 244, Harmonia Mundi, 11
martie 2022 / Pygmalion & Ra �
phaël Pichon

ELEVAVERUNT FLUMINA

Le Grand Motet à la française în
compozițiile lui Mondonville repre�
zintă apoteoza muzicii sacre a Seco�
lului Luminilor. Și totuși, ce senzua� 
litate grea are aici o arie pe text Bene�
dictus în care vocalizele vocii de so�
prană sunt extrem de telurice. Și de o
frumusețe în care carnalul emblema�
ticului stil rocaille al domniei lui Lu�
dovic al XV�lea devine, paradoxal, sub
mâna lui Gaétan Jarry, ce spune tex�
tul sacru al capelei din Versailles:
șuvoaie de aur, smirnă și tămâie. 
l Grands Motets de Mondonville,
Château de Versailles Spectacles, 13
mai 2022 / Choeur & Orchestre
Marguerite Louise, Gaétan Jarry

GENIUL LA CONSERVĂ
NEAUTORIZATĂ

M�a bucurat redescoperirea a două

înregistrări live Celibidache, ine�
dite pentru mine, versiuni din ’82
și ’88 cu Münchner Philharmoni�
ker la Herkulesaal: Simfonia a cin�
cea de Sibelius, într�o lectură
extrem de aerată, cum n�am auzit
niciodată, și Pasărea de foc de Stra�
vinski, cu un ritm fenomenal de
clar chiar și în incandescentul
Dans infernal... Oricât de mult a de�
testat marele dirijor „conservele“,
industria înregistrărilor sale „ex�
tinse“, adică piratate oficial, a căpă�
tat o incredibilă amploare. Una cu
o sumă de afaceri impresionantă.
l Sibelius: Symphony No. 5 in E�
Flat Major Op. 82 & Stravinsky:
The Firebird (Suite) [Live], Mün�
chner Philharmoniker GBR, 3
iunie 2022 / Münchner Philhar�
moniker & Sergiu Celibidache

CÂMPIA ROMÂNEASCĂ
NOAPTEA

E sentimentul pe care îl ai ascul�
tând concertul pentru pian in�
complet scris de Enescu la 16 ani,
cântat în premieră de admirabila
pianista româncă Luiza Borac, pe
10 mai 2021, cu Orchestra Națio �
nală Radio. Dar și o notturno de
Grieg, compozitorul preferat al in�
terpretei, care a înregistrat live
acest dublu disc pe care, dincolo
de calitatea muzicală, simți atmos�
fera vie, inconfundabilă a concer�
telor cu public. Mulțumesc pentru
expresivitate și pasiune, Luiza! 

l Grieg & Enescu The Piano Con�
certos & Solo Works (Live), 6 mai
2022, Günter Hassler Profil /
Luiza Borac – pian

RĂSFĂȚ

„Arias“ al lui Jonathan Tetelman este
remarcabilul debut solo al uneia din�
tre cele mai frumoase voci de tenore
lirico al timpului nostru. Dacă nu mă
credeți e suficient să ascultați doar La
dolcissima effigie! Sau aria lui Man�
rico din Il Trovatore: Ah, sì ben mio...
l Arias, DG, 12 august 2022 /Jonathan
Tetelman

ORIGINI

Krystian Zimerman revine la mu�
zica țării sale natale, cu Karol Szy�
manowski după Bacewicz, Luto �
sławski și, bineînțeles, Chopin. Fie�
care opus din inteligenta selecție re�
prezintă o etapă diferită, distinctă în
creația lui Szymanowski și o bijute�
rie. Un disc de inimă și patrimoniu. 
l Karol Szymanowski: Piano
Works, DG, 30 septembrie 2022 /
Krystian Zimerman

DEBUT ENESCIAN

Câștigătoare a concursului Enes �
cu 2018, tânăra rusoaică cu origini
românești Daria Parhomenko de�
butează în solo recital cu un disc
dedicat creației compozitorului
român. Un omagiu îndrăgostit, așa

cum se întâmplă cu fiecare muzi�
cian care cântă muzica lui George
Enescu. Minunat.  
l George Enescu: Works for
Piano, Prospero Classical, 6 oc�
tombrie 2022 / Daria Parkho�
menko – pian

VISE IMPRESIONISTE

„Muzica predomină insolent în tea�
trul de operă“, spunea criticul muzi�
cal Debussy. „Prea mult cânt, prea
multe pansamente muzicale, cu me�
lodia doar atunci când merită. Um�
brirea culorilor – grisaille! Fără
evoluții muzicale «de dragul dezvol�
tării». [Sunt] erori! Dezvoltarea ex�
tinsă nu se poate ține de cuvinte.
Visez poezii scur te: scene mobile!“ Tot
acest vis e cuprins în cea mai impor�
tantă înregistrare de operă a anului:
un Pelléas et Mélisande de colecție! 
l Debussy: Pelléas et Mélisande,
Harmonia Mundi, 28 ianuarie 2022
/ Les Siècles & François�Xavier Roth

RĂDĂCINI. REVELAȚIE

„Rădăcini este o expresie a sânge�
lui meu românesc, care reflectă
povestea mea ca om și muzician“,
spunea pianistul elvețiano�cana�
dian Teo Gheorghiu, în ultimul
interviu al anului 2022, la Tempo
Rubato, în SdC. Un disc revelație. 

Roots (2022), Claves, 9 de�
cembrie 2022 / Teo Gheorghiu –
pian. SDC



12
ANUL XIX NR. 799

30 IANUARIE – 5 FEBRUARIE 2023avanpremieră
www.suplimentuldecultura.ro

Olga Tokarczuk,
Cărțile lui Iacob
„Suplimentul de cultură“ 
vă prezintă în avanpremieră
un fragment din romanul
Cărţile lui Iacob de Olga
Tokarczuk, traducere din
limba polonă și note de
Cristina Godun, în curs 
de apariţie în colecţia 
„Bi blioteca Polirom“ 
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT – 

Despre Perlă și Chana 

Iacob vrea săi dăruiască Cha�
nei cea mai de preț perlă. Vreme

de câteva zile umblă împreună cu
Hershele pe la depozitele giuva�
iergiilor. Iacob scoate cu solemni�
tate perla din cutiuța ei, unde se
odihnește pe o bucățică de mătase.
Oricine o ține între degete mijește
ochii de încântare și țâțâie – e o
minune, nu o perlă. Valorează o
avere. Pe Iacob îl îmbată admirația
pe care perla le�o stârnește tutu�
ror. Pe urmă însă se întâmplă ca
giuvaiergiul să i�o dea înapoi, ca o
bobiță de lumină cuibărită între
degete – nu, nu îndrăznește să o
sfredelească, minunăția ar putea
crăpa și paguba ar fi uriașă. Și îl
roagă să încerce la altcineva. Iacob
e supărat. Acasă, pune perla pe
masă și se uită la ea în tăcere. Her�
shele îi întinde un castronel cu

măsline, care lui Iacob îi plac nes�
pus. Pe urmă o să culeagă sâmburii
scuipați peste tot pe jos. 

— Nu mai avem la cine să
mergem. Perla asta îi sperie, lașii,
spune Iacob. 

Când e supărat, se mișcă mai
repede decât de obicei și mai
rigid. Încruntă fruntea și ridică
din sprâncene. Hershele se teme
de el când e așa, cu toate că nu i�a
făcut niciodată nimic rău. Her�
shele știe că Iacob îl iubește. 

În cele din urmă, îi cere băia�
tului să strângă lucrurile, se îm�
bracă cu hainele cele mai vechi și
mai ponosite, se duc la debarca�
der și trec râul cu bacul. Acolo, pe
malul celălalt, intră în primul ma�
gazin de giuvaiere mai acătării.
Cu mișcări sigure și voce fermă,
Iacob îi cere giuvaiergiului să facă
o gaură în perla aceea falsă și fără
valoare, în bucățica aceea de sti�
clă mată: 

— Vreau să i�o dăruiesc mân�
drei mele. Scoate giuvaierul di�
rect din buzunar și îl aruncă pe
taler, discutând degajat despre
mărunțișuri. Giuvaiergiul ia perla
fără ezitare, fără entuziasm și sus�
pine de admirație, o pune în men�
ghină și, continuând să discute cu
Iacob, sfredelește în ea o găurică;
burghiul intră în perlă ca în unt.
Îi cere lui Iacob o sumă de nimic
și se întoarce la treburile din care
fusese întrerupt. 

Pe stradă, Iacob îi spune lui
Hershele, care e uluit de tot ce s�a
întâmplat: 

— Așa trebuie să procedezi.
Fără ezitare. Să nu uiți. 

Cuvintele astea îl impresio�
nează foarte tare pe Hershele. Din

acel moment își dorește să fie
exact ca Iacob. În plus, prezența
lui atât de apropiată îi trezește o
emoție de neînțeles, căldura îi 
inundă corpul firav și băiatul se
simte în siguranță și puternic. 

De Hanuka se duc la Nicopole
după Chana. Tânăra soție îi iese
în întâmpinare până să apuce
Iacob să sară din căruță cu daru�
rile pentru toată familia. Se salută
ceremonios, oarecum stângaci.
Aici toată lumea îl tratează pe Ia �
cob ca pe ceva mai mult decât un
simplu negustor și el, la rândul lui,
pare să capete o seriozitate pe care
Hershele nu o cunoaște. O sărută
pe Chana pe frunte, ca un părinte.
Se salută cu Tova de parcă ar fi
amândoi niște regi. Pri mește o ca�
meră separată, dar dispare ime�
diat la Chana, în partea de casă
rezervată femeilor. Hershele îi
pregătește patul, iar el se întinde
pe jos, lângă sobă. 

Ziua beau, mănâncă și se roa �
gă, dar fără să�și pună tefilinurile.
În plus, băiatul vede că în casa lui
Tova bucătăria nu e cușer, pâinea
pe care o taie la masă e pâine tur�
cească obișnuită, o înmoaie în
unt delemn cu ierburi, brânza o
sfărâmă cu mâna. Șed pe podea,

turcește. Femeile poartă pantaloni
largi, croiți din material subțire. 

Chanei îi vine ideea să mear �
gă în vizită la sora ei de la Vidin.
Mai întâi îi vorbește despre asta
tatălui, dar acesta se uită la ea do�
jenitor și Chana înțelege imediat
că ar fi trebuit să�l întrebe pe so �
țul ei. Se joacă cu perla ce îi atârnă
la gât pe un lănțișor de aur, cadou
de la Iacob. Se vede că s�a săturat
de părinți, neîndoielnic vrea să se
laude că e deja măritată, îl vrea pe
Iacob numai pentru ea, vrea să că�
lătorească, își dorește o schimbare.
Hershele vede că Chana e încă un
copil – la fel ca el, de altfel – care
pretinde că e femeie în toată firea.
O pândește o dată când se spală
dincolo de grădină, în partea de
nord a casei. E durdulie, are șol �
durile late, fesele mari. 

În cele trei zile cât durează
călătoria de�a lungul Dunării, de
la Nicopole la Vidin, Hershele se
îndrăgostește de Chana. Acum îi
iubește pe amândoi cu o singură
dragoste. Este o stare bizară, e ob�
sedat să fie în preajma ei. Nu poa �
te da uitării fesele ei mari și parcă
atât de delicate și de nevinova�
te – ar vrea să se afunde în ele ne�
contenit. SDC

CARTEA

Republica poloneză în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. Un stat multicultural și multietnic unde
creștinismul, iudaismul și islamul coexistă. Cărţile lui Ia-
cob (2014) este în același timp o istorie universală a
emancipării sociale și religioase în mijlocul unei lumi feu-
dale, pline de diviziuni, inegalităţi și prejudecăţi, și o
poveste despre incredibila rebeliune stârnită de Iacob
Frank, un tânăr evreu chipeș și carismatic ale cărui idei
scindează curând comunitatea evreiască. Pentru unii eretic,
pentru alţii Mesia mult așteptat, Iacob Frank adună în jurul
său, datorită învăţăturilor lui, un cerc de discipoli devotaţi și
schimbă cursul istoriei. Olga Tokarczuk surprinde cu mare

atenţie la detalii realităţile epocii, arhitectura, hainele și
obiceiurile, vizitând conace nobiliare, parohii catolice și
case evreiești cufundate în rugăciune și în studiul unor
scrieri ezoterice. Romanul a devenit un bestseller chiar
din momentul apariţiei, fiind nominalizat la Prix Femina
étranger și International Booker Prize și distins cu Pre-
miul Nike și Premiul Jan Michalski.
„Istoria lui Iacob Frank este atât de uluitoare, încât e greu
de crezut că s-a întâmplat cu adevărat.“ (Olga Tokarczuk)
„Istoria frankismului este doar unul din nivelurile nara-
tive ale grandiosului roman al Olgăi Tokarczuk, care
reușește să construiască în Cărţile lui Iacob o amplă
panoramă a realităţii sociopolitice, multietnice și multi-
culturale a Republicii poloneze din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, susţinută de o impresionantă ga-
lerie de personaje.“ (Cristina Godun)

AUTOAREA

OLGA TOKARCZUK, născută în Sulechów în 1962, este unul dintre 
cei mai faimoși și mai iubiți scriitori polonezi contemporani,
numărându�se printre câștigătorii celei mai prestigioase distincții
literare poloneze, Premiul Nike. Este autoarea mai multor romane,
printre care Călătoria oamenilor Cărții (1993; Polirom, 2020),
Străveacul și alte vremi (1996; Polirom, 2002, 2020), Casă de zi, casă de
noapte (1998), Rătăcitorii (2007; Polirom, 2018), Poartă�ți plugul peste
oasele morților (2009; Polirom, 2019), și volume de proză scurtă,
Ultimele povestiri (2004; Polirom, 2018, 2019), Povestiri bizare (2018;
Polirom, 2020), traduse în peste cincizeci de limbi. În anul 2018,
romanul Rătăcitorii, la a cărui lansare „The Bookseller“ afirma că Olga
Tokarczuk este „probabil unul dintre cei mai mari scriitori în viață de
care n�ați auzit“, a fost distins cu Man Booker International Prize.
Romanul Poartă�ți plugul peste oasele morților a fost adaptat pentru
marele ecran în 2017, de regizoarea Agnieszka Holland, într�o
producție care a obținut Ursul de Argint la Festivalul Internațional de
Film de la Berlin. În 2018, Olga Tokarczuk a fost recompensată cu
Premiul Nobel pentru Literatură.
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SEMNALE EDITORIALE

Yuval Noah Harari, Ricard Zaplana Ruiz,
Suntem de neoprit. Cum am luat 
în stăpânire lumea 

Alexandru Florian, Ana Bărbulescu, Elita
culturală și discursul antisemit interbelic

l Cu ilustrații de Ricard 
Zaplana Ruiz
l Traducere de Ioana Aneci

Știai că ai o superputere? Suntem
de neoprit este cartea perfectă
pentru oricine s�a întrebat vreo�
dată: Cine suntem? Și cum am
ajuns aici?

Din savanele Africii până pe
ghețurile Groenlandei, planeta Pă�
mânt este stăpânită de oameni. Dar
cum am ajuns să fim atât de puter�
nici? Suntem de neoprit dez văluie
faptul că oamenii au o superputere
și că au folosit�o pentru a crea lu�
cruri stranii și misterioase – de la

năluci și spirite la guverne și
corporații.

Pășește pe urmele oamenilor
care și�au început călătoria din Africa,
iar pe parcurs vei afla cum ne�a
micșorat focul stomacul, ce ne spune
fotbalul despre calitatea de a fi om și
de ce banii sunt basmul cel mai de
succes din toate timpurile. Iată poves�
tea omenirii așa cum nu ai mai auzit�o
niciodată, cu pitici, șerpi uriași, un
Mare Spirit�Leu care sălășluiește de�
asupra norilor și degetul unui copil de
acum 50.000 de ani care dezleagă
misterele originilor omului.

În această carte pentru copii,
captivantă și plină de culoare, un

public cu totul nou face cu �
noștință cu stilul inconfundabil al
lui Yuval Noah Harari, autorul
bestsellerului Sapiens. Epopeea
adevărată din Suntem de neoprit
poate fi savurată de orice cititor
între 9 și 99 de ani.

YUVAL NOAH HARARI a
obținut doctoratul în istorie la
University of Oxford și este profe�
sor de istorie universală în cadrul
Departamentului de Istorie al
Universității Ebraice din Ierusa�
lim. Cartea sa Sapiens, publicată
inițial în Israel în 2011, a fost tra�
dusă în peste șaizeci de limbi.

Timp de peste șase luni s�a aflat
pe lista bestsellerurilor „Sunday
Times“ și a fost de asemenea în
topul bestsellerurilor „New York
Times“. De același autor, la Edi�
tura Polirom au apărut Sapiens.
Scurtă istorie a omenirii (2017),
Homo deus. Scurtă istorie a viito�
rului (2018), 21 de lecții pentru se�
colul XXI (2018) și Sapiens. O
is torie grafică, vol. I: Nașterea
omenirii (2020) și vol. II: Stâlpii
civilizației (2021). 

RICARD ZAPLANA RUIZ este
ilustrator şi designer şi s�a născut
la Barcelona. Are o îndelungată

experienţă în domeniul ilustraţiei
pentru cărţi şi reviste pentru
copii şi adolescenţi şi a lucrat şi ca
animator şi storyboarder pentru
cinema şi televiziune. SDC

l Coeditare cu Editura Institutu�
lui Național pentru Studierea
Holocaustului din România 
„Elie Wiesel“

Fie că e de stânga sau de dreapta,
naționalist sau internaționalist,
extremist de vreo parte sau alta,
militant civic pentru tradiție sau
modernitate, pentru drepturile
omului sau ale colectivității, de
bună� sau rea�credință, cititorul
trebuie să știe că portretele adu�
nate aici au un singur scop: să
pună pe ecranul radarului cultu�
ral o ipostază sau numai o per�
spectivă asupra posibililor eroi
culturali interbelici. Puzzle�ul
nostru nu se referă însă în nici un
fel la ceea ce ar putea fi conside�
rată producția culturală a fiecă�
ruia, fie ea literară, filosofică,
eseistică etc. Pe noi ne�a interesat
să povestim despre rolul lor so�
cietal, despre militantismul și 

valorile care s�au alimentat din
viziunea și acțiunea lor socială.
Recunoaștem că, descriind idei
sau fapte petrecute acum mai
bine de opt decenii, am vrut să
dezvrăjim soclul lor societal. Pe
cel cultural l�am pus în hibernare.

„O condiție prealabilă pentru
o rememorare adecvată este citi�
rea cu atenție a surselor – și,
bineînțeles, utilizarea unei grile
metodologice adecvate. Lucru pe
care cei doi autori ai volumului îl
fac, ghidați de teoria și filosofia
politică. Ambii autori se întreabă
cum au gândit sau, mai precis, au
descris Mircea Vulcănescu, Nico�
lae Iorga, Alexandru C. Cuza, Oc�
tavian Goga, Nae Ionescu, Nichifor
Crainic și Vintilă Horia «na țiunea
română», «poporul ro mân», «sta�
tul român», dar și pe «unguri» și
pe «evrei». Cum și�au imaginat
apartenența și excluderea?“ (Ar �
min Heinen)

„Privită politic și cultural, is�
toria interbelică a României nu
poate fi despărțită de antisemi�
tism. La alegerile parlamentare
din decembrie 1937, un sfert din

electoratul românesc a votat pen�
tru două partide fasciste care doc�
trinar erau violent antisemite.
Antisemitismul virulent al pe�
rioadei respective nu a fost numai
apanajul mânuitorilor de cio�
mege, ci și al unor intelectuali de
vază. Volumul de față îi va inte�
resa pe cei care doresc să apro�
fundeze înțelegerea rădăcinilor
intelectuale ale unui fenomen
care încă afectează România, o
țară astăzi aproape fără evrei.“
(Radu Ioanid)

ALEXANDRU FLORIAN (n.
1954). Doctor în filosofie și științe
politice. Profesor universitar la
Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir“ din București, Faculta�
tea de Științe Politice, și director
general al Institutului Național
pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel“. Autor a
cinci cărți și editor a două volume.

Autor a peste 50 de studii dedi�
cate unor teme actuale, precum
receptarea Holocaustului în Ro�
mânia, modernizarea și tran �
ziția politică în Europa Centrală
și de Est.

ANA BĂRBULESCU (n. 1976)
este doctor în sociologie al Uni �
ver sității București. În prezent
este cercetător științific la Institu�
tul National pentru Studierea Ho�
locaustului din România „Elie
Wiesel“ și conferențiar universitar
la Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine a Universității București.
Dintre temele de cercetare abor�
date enumerăm istoria socială a
ghetourilor din Transnistria, anti�
semitismul în România interbe�
lică sau reconstrucția memoriei
publice a Holocaustului în postco�
munism. Este autoarea a trei cărți
și a numeroase studii publicate în
reviste și volume academice. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Săptămâna aceasta un nou film
lansat în Franța provoacă dezba�
teri. Cu un titlu ce ar putea fi lesne
confundat cu un slogan politic,
Vaincre ou mourir este un film is�
toric de acțiune care prezintă bio�
grafia lui François�Athanase Cha�
rette, erou al rezistenței vandeene
contra Revoluției Franceze. Este
primul lungmetraj produs de Puy
du Fou, unul dintre cele mai po�
pulare parcuri tematice franceze,
un soi de Disneyland național în
care două milioane de vizitatori
se bucură în fiecare an de atracții
ce reînvie liber momente din is�
toria Franței. Parcul a fost fondat
de Philippe de Villiers, autor și
politician francez „naționalist“,
„conservator“ și „eurosceptic“, iar
un film produs de această firmă,
cu un astfel de erou prezentat ca

pozitiv în raport cu Revoluția Fran�
ceză, nu putea fi întâmpinat decât
cu o ostilitate mai mult sau mai
puțin mascată de către presa fran�
ceză, majoritar arondată stângii
politice. 

Vaincre ou mourir, un soi de
Braveheart francez, pare a fi foarte
bine primit de public, dacă e să
fie luate în calcul primele reacții.
Pe de altă parte, această producție
pare a răspunde unui editorial
scris apărut cu puțină vreme în
urmă în revista „L’Incorrect“ (con�
siderată de dreapta și extremă�
dreaptă) intitulat Cinema francez,
ce ai făcut din eroi?. Editorialistul
din „L’Incorrect“ deplângea dis �
pa riția eroilor naționali, „virili“,
din producțiile cinematografice
hexagonale. „Țara aceasta are ne�
voie de o veritabilă recucerire“,

spune editorialistul. „Nu mai vrem
un cinema care să ne reflecte
existența de zi cu zi, ci unul care
să prezinte o odisee a vremurilor
ce vor veni. Avem nevoie de eroi
precum Charette, d’Artagnan, 
Cyrano și du Guesclin. Cinemato�
grafia noastă a pierdut această ca�
pacitate de a fermeca, acea ușurin �
ță aproape copilărească de a se mi�
nuna, ca și mândria națională. Fără
mari roluri, imaginile dispar, iar
fără imagini legendele nu mai au
chip și visele noastre se destramă.“

„Odată cu Vaincre ou mourir
sau apropiata lansare a adaptării
Celor trei muschetari, editorialistul
de la «L’Incorrect» ar trebui să fie
fericit: eroii naționali par să pornit
la recucerirea cinemaului francez“,
apreciază în ultimul său număr
revista „Première“. Până și celebrul
Astérix, care revine în săli cu un
nou film, L’Empire du Milieu, pare
a răspunde acestei chemări. „Ce
mă interesa să exprim“, spune ac�
torul Guillaume Canet, care regi�
zează noua aventură a popularului
personaj, „este ceva foarte fidel
benzii desenate originale, personaje
care doresc să�și apere colțul de
țară de către invadatori și care sunt,
în același timp, extrem de generoase
și binevoitoare, gata să îi ajute pe
toți, indiferent de unde provin“.

„Première“ atrage atenția că
această preocupare nu este doar
apanajul dreptei sau extremei
drepte („Reconquete“ fiind numele
mișcării politice inițiate de „po�
pulistul“ Eric Zemmour). Ea aduce
aminte de o masă rotundă orga�
nizată cu prilejul ultimului congres
al profesioniștilor cinematogra�
felor cu tema „Ce soluții avem pen�
tru a recuceri publicul francez“.
„Este o obsesie această «recucerire»
și această nevoie de eroi?“, se în�
treabă „Première“. „Ea traduce parțial
atmosfera vremurilor și, uneori, se
pune contra ei prin acest cult viril
al figurilor istorice, prin discursul
identitar și patriotic. Dar această
sete de mit național pare să vină
la țanc, în momentul în care cine�
matografia franceză este în criză,
ca și cum eroii copilăriei noastre
made in France ne sar în ajutor.“ 

Adevărul pe care îl recunosc cu
toții este că, în ultimele decenii,
cinematografia franceză s�a 

dovedit foarte săracă în eroi care
să facă față cu brio desantului ni�
micitor al supereroilor americani.
„În afară de un Arsène Lupin cu
Romain Duris și de un Empereur
de Paris cu Vincent Cassel, care
nu au reușit să devină un soi de
Batman Begins franțuzești, nici �
unul dintre celelalte proiecte de
gen nu s�au materializat“, spune
„Première“. „Nici măcar succesul
uriaș al lui Pacte des loups nu l�a
ajutat pe regizorul Christophe
Gans să concretizeze filmele sale
cu căpitanul Nemo și Rahan, nici
măcar un nou Fantômas. La sfâr �
șitul secolului trecut, pro duc țiile
franceze s�au refugiat într�un 

model televizual, omorând astfel
pro ducțiile mai costisitoare și ima �
ginate la o scară mult mai ambiți �
oasă, cum ar fi filmele istorice și
cele cu eroi.“

„De fapt, chiar cu un buget de
sute de milioane de euro, nu�mi
pot imagina că am reuși să facem
un Avengers francez“, este de pă�
rere Jean�Francois Halin, scena�
ristul filmului OSS 117. „Spre de�
osebire de americani, noi nu avem
această capacitate de naivitate, de
uitare sau aderare totală la specta �
col care este necesară pentru astfel
de filme. Ne este greu să ne poves�
tim destinul, să ne fabricăm eroi
și să îi ridicăm în slăvi. Există, 

Eroii istorici francezi vin 
să salveze țara și filmul



Termenul corect politic actual este
acela de „rămășițe mumificate“. Este
o politică a „respectului“ adoptată,

printre alții, de British Museum,
Great North Museum: Hancock
din Newcastle sau National Mu�
seums Scotland din Edinburgh.
Reprezentanții acestor instituții
se declară îngri jorați și de asocie�
rea dintre „mu mie“ și filmele de
groază bazate pe mitul „blestemu�
lui mumiei“. „Cred că blestemul
mumiei a luat min țile acestor aca�
demicieni“, a comentat David
Abu lafia, profesor emerit de isto�
rie mediteraneeană de la Cam�
bridge University. SDC
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DARK SIDE, 
DUPĂ JUMĂTATE DE SECOL

Formația Pink Floyd serbează tre�
cerea a jumătate de secol de la
lansarea celebrului album The
Dark Side of the Moon cu o ofertă
greu de refuzat de către fani. Pe 24
martie va fi lansat o colecție de�
luxe ce conține două CD�uri, două
discuri de vinil și două în format
Blu�ray pe care se află versiunea
remasterizată a albumului și al�
bumul live înregistrat la Londra
în noiembrie 1974. Lor li se
adaugă un album de 160 de pagini
cu fotografii rare și inedite și o
carte cu toate partiturile cântece�
lor de pe disc. Prima versiune a
discului va fi și ea lansată, sepa�
rat, în format vinil și CD. Un alt
album cu fotografii rare, The Dark
Side of the Moon: 50th Anniver�
sary, va fi și el de găsit începând
cu 24 martie, în vreme ce formația
lansează un concurs de videocli�
puri pentru cele zece melodii de
pe disc, câștigătorul urmând a fi
ales de experți, printre care se nu�
mără bateristul Nick Mason, Au�
brey Powell, directorul de creație
al formației, și membri ai British
Film Institute. De asemenea, în
sute de planetarii din întreaga
lume va fi prezentată o experiență
imersivă, în cursul căreia, în timp
ce este audiat discul, sunt proiec�
tate „imagini maiestuoase“ ale sis�
temului solar. Nu trebuie uitat
faptul că Pink Floyd a postat dis�
cret, la finalul anului trecut, nu
mai puțin de 18 concerte inedite
din 1972, care pot fi urmărite gra�
tuit online, pe canalul YouTube al
formației. Motivul acestei postări

generoase, spune revista „Rolling
Stone“ este de a prelungi copy �
rightul asupra înregistrărilor.

METALLICA LA CINEMA

Celebra formație americană își va
lansa noul album, intitulat 72
Seasons într�un mod inedit: o
„audiție“ ce sa va ține pe 13 aprilie,
concomitent, în cinematografe
din întreaga lume, unde albumul
va beneficia de sistemele de sunet
surround. De asemenea, audiția
va fi completată de proiectarea
unor interviuri exclusive, fiecare
melodie fiind însoțită de propriul
videoclip și de comentarii din
partea membrilor formației.

CEL MAI SLAB

Anul acesta marchează o pre�
mieră pentru apreciatul actor
Tom Hanks: a primit nu mai puțin
de trei nominalizări la premiile
Zmeura de Aur pentru cele mai
proaste interpretări din filme în
2022. Două dintre nominalizări se
referă la rolurile din Elvis și din
producția Disney Pinocchio, iar a
treia fiind „colectivă“ pentru aceas �
 tă din urmă producție, nominali�
zată la titlul de „cel mai prost film
al anului“.

INTERZICEREA MUMIILOR

Într�un nou capitol din saga van�
dalismului woke asupra culturii,
mu zeele din Marea Britanie au ajuns
la concluzia că termenul de „mumie“
trebuie scos din vocabular pentru
vina de a fi „jignitor“ și „dezumani�
zat“ față de rămășițele defuncților.

PE SCURT
desigur, multe filme istorice ame�
ricane proaste, dar ele au capacitatea
de a spune «uite cât de frumoasă
este istoria noastră!». În Franța, nu
este cazul și, sincer, nu înțeleg de
ce... Poate din pudoare?.“

Acest suflu nou care pare să
anime o dorință nouă de a (re)crea
eroii francezi este privită cu sus�
piciune de mulți cei care văd în
ea un discurs politic. „E tipic fran�
cez să politizezi“, crede scenaristul
Matthieu Delaporte. „În Europa,
de exemplu, ne temem de aceste
universuri heroic fantasy de frică
să nu fim considerați «reacționari».
Ne e frică să facem filme cu cava�
leri, cu Ioana d’Arc, fiindcă ne te�
mem de extrema dreaptă. Ameri�
cani însă iau totul cu brațele des�
chise... Dar este Cyrano un erou
reacționar? E reacționar să ai un
ideal superior?.“

Autorii Vaincre ou mourir nu
se tem însă să își afirme crezul
„politic“. „Mesajul nostru este ono�
rarea grandorii franceze“, spune
Nicolas de Villiers, președintele
Puy du Fou. „Acesta este demersul
nostru, să celebrăm partea lumi�
noasă a istoriei noastre, să o punem
în slujba unui cinema de mare
spectacol, cu priză internațională,
care să aibă suflu și care să atragă
spectatorii.“ 

În ce privește editorii „Première“,
ei consideră că această nevoie tre�
buie privită cu oarecare detașare
și că este interesant de analizat și
descifrat această nevoie de eroi,
care ar fi, în opinia lor, „la fel de
fictivă ca criza căreia îi răspunde“.
„Première“ amintește o afirmație
din 1998 a antropologului Jean�
Pierre Albert, la un colocviu de�
dicat „fabricii naționale de eroi“:
„Nevoia de astfel de eroi pare
proporțională cu afirmarea, în
anumite circumstanțe, a identității
naționale. Iată de ce cultul eroilor
nu este niciodată mai viu decât în
situații de criză. Interpretarea unei
situații dificile în termeni de «criză
națională» este întotdeauna o
construcție ideologică“.

„Astfel“, conchide „Première“,
„acest erou cerut de toată lumea
este doar un construct ideologic
și nu un arhetip etern țâșnit din
adâncul istoriei, încoronat cu nim�
bul grandorii franceze, venit să
salveze Franța. Sau cinemaul ei.
A învinge sau a muri este puțin
exagerat“. Dar ce uită „Première“
să amintească, în încercarea de a
lua oarecare distanță, e că anul
1998 este destul de îndepărtat de
realitățile din 2023. Și că publicul
actual, cel puțin cel francez, s�ar
pu tea să nu găsească deloc exagerată
nevoia de eroi naționali. SDC
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Acest subgen cinematografic, thri �
l lerul erotic, extrem de popular în
anii ’80 și ’90, a dispărut aproape
fără urmă la începutul noului mi�
leniu. Un descendent modern al
filmului noir, destul de greu de
definit exact („thriller având la
bază o poveste de dragoste ilicită
sau o fantezie erotică“, sinteti�
zează Wikipedia), thrillerul erotic
a fost propulsat spre gloria apre�
cierii publicului (și, nu de puține
ori, a criticii) de succesul filmului
Fatal Attraction (1987) și și�a con�
tinuat drumul triumfal în urmă�
toarea decadă, încasând nu numai
sute de milioane la box�office (de
exemplu Basic Instinct sau Disclo�
sure), dar atrăgând și nominali�
zări la Oscar. Spre finalul decadei
însă, el și�a pierdut forța, filme
precum Showgirls sau Jade au fost
eșecuri atât de mari încât au dat
de înțeles studiourilor că acest
gen devine toxic pentru încasări.
Odată cu trecerea în noul mileniu,
thrillerul erotic a dispărut, prac�
tic, de pe agenda producătorilor.

Deseori, în cursul ultimilor
ani, mulți s�au întrebat dacă el
poate fi reînviat. Astăzi se pare că,
fără ca multă lume să realizeze,

thrillerul erotic a revenit, cel pu �
țin pe micile ecrane.

Recent, postul Showtime a
lansat seria American Gigolo, re�
make al cunoscutului film din ’80,
cu Jon Bernthal în rolul deținut
cândva de Richard Gere. Luna tre�
cută, Paramount+ a prezentat pri�
mele imagini din remake�ul Fatal
Attraction, care va avea premiera
în aprilie. Tot la TV se lucrează la
o nouă versiune a filmului lui
David Cronenberg Dead Ringers,
de data aceasta cu Rachel Weisz în
rolul dual deținut cândva de Je�
remy Irons. În acest timp, Netflix
readaptează Damage, romanul lui
Josephine Hart, deja transformat
într�un film de Louis Malle în 1992,
cu Jeremy Irons și Juliette Bino�
che. Nu lipsește nici Apple TV+ cu
Presumed Innocent, un alt remake
al unui thriller din 1990, care îl
avea pe Harrison Ford în rolul
principal.

În ultimele decenii, mulți s�au
întrebat ce anume a dus la moar�
tea thrillerului erotic și ce anume
l�a împiedicat să revină în atenția
publicului. Un motiv, se spune,
care a dus la decesul lui, a fost ex�
plozia internetului de la finalul
anilor ’90 și accesul extrem de
ușor la pornografie. În același
timp, genul a fost pur și simplu
sufocat de abundența produc țiilor

de serie B, cu bugete mici, care au
saturat piața. Totodată s�a schimbat
peisajul cultural (în special ameri�
can) care îi asigurase până atunci
succesul. Regizorul Paul Verhoe�
ven punea, de exemplu, eșe cul fil�
mului Basic Instinct 2 (2006) pe
seama faptului că America acestei
decade „era mult mai conserva�
toare“.

Publicația „Collider“ identi�
fică și ea două elemente impor�
tante care au împiedicat reve ni rea
thrillerelor erotice. Unul este dis �
pariția treptată a scenelor de sex
din filmele de marile ecran pro�
duse la Hollywood, care s�a înre�
gistrat în ultimele decade. Al
doi lea este schimbarea moravuri�
lor noilor generații de spectator,
mult mai deschise sexual decât
părinții lor. „Ceea ce era conside�
rat erotic și transgresiv în 1989 
s�ar putea să nu mai fie un tabu is�
pititor în 2023“, scrie „Collider“. Ca
exemplu, publicația americană dă
Deep Water, filmul cu care un
maestru al genului, Adrian Lyne, a
revenit în 2022: „Construit clar în
tiparele filmelor de pe vremuri,
Waters a fost perceput mai de�
grabă ca plicticos decât ca o lovi�
tură șocantă îndreptată contra
normelor sexuale în cinemaul
mainstream“.

Și totuși tocmai argumentele

expuse mai sus par a lucra acum
în favoarea revenirii thrillerului
erotic spre o nouă viață, cel puțin
la TV unde există clar un interes
în resuscitarea acestui tip de pro�
dus. „E un pas natural“, crede Kate
Hagen, vicepreședinte al platfor�
mei The Black List. „Thrillerul
erotic se înscrie perfect în catego�
ria filmelor cu buget mediu și, la
fel ca alte filme din această cate�
gorie, și el și�a găsit o nouă casă la
televiziune.“ Un alt motiv indicat
de Hagen, într�un interviu acor�
dat ziarului „The Guardian“, este
faptul că mulți dintre cei care lu�
crează în TV au crescut în vremea
în care thrillerul erotic avea mare
priză la public. „Acele filme au
avut un impact semnificativ asu�
pra noastră, fiindcă ne�au făcut să
simțim ce este tabu sau ilicit în
epoca de dinainte ca sexul să fie la
o distanță de doar două clicuri“,
spune Hagen.

În fine, un alt atu al acestui
tip de filme este tocmai asexuali�
zarea filmelor de pe marile ecra �
ne. Hagen atrage atenția asupra
faptului că, în 2019, numărul sce�
nelor de sex în filme a fost cel mai
scăzut din ultimii 50 de ani. 

Dar acest lucru nu este vala�
bil și în cazul televiziunii, fiindcă
astăzi „ceea ce consideram a fi
permis pe vremuri numai în pro �
ducțiile pe cablu este aproape
normă în producțiile tuturor re �
țelelor“. 

„Sexul va continua să pros�
pere la TV“, spune scenarista Jus�
tine Peres Smith. „Dacă aceste noi
serii vor reuși să mențină un echi�
libru între a fi interesante din
punctul de vedere al publicului
de astăzi și să fie sexy dintr�un
punct de vedere strict carnal, asta
rămâne de văzut. Un lucru este
sigur: revoluția thrillerului erotic
va fi televizată.“ SDC

O viață nouă în format TV
pentru thrillerul erotic

Dimineața, traficul rutier al Ia �
șului are un singur deziderat,
aducerea copiilor către școli. Clă�
dirile școlare devin niște imenși
magneți care atrag mașinile ca pe
agrafele de birou. Numai după ce
micul școlar îți face semn cu
mâna, din interiorul protector al
curții instituției, îți poți permite
să faci planuri de viață pentru
restul zilei. Hatmanul Șendrea te
ajută cât și cum poate.

Mare boier din Dolheștii Mari,
devenit cumnat al lui Ștefan cel

Mare prin căsătoria cu Maria, sora
domnitorului, hatmanul Șendrea
a deținut funcții politice impor�
tante, printre care, bineînțeles,
cea de hatman, care presupunea
comanda întregii oști. Actual�
mente, el este o stradă ieșeană
aflată în continuu efort de a stră�
punge cu oastea rutieră moldove�
nească armata de mașini a străzii
Pantelimon Halipa, ostilă și per�
pendiculară. Pentru ca asta să se
întâmple într�un mod civilizat,
fără ambuscade și bubuituri de
table degrabă îndoibile, auto ri �
tățile au avut inspirația de a plasa
un polițist, în fiecare dimineață
școlară, fix în centrul bătăliei.
Prin gesturi grațioase, aducătoare
de dreptate, el oprește pe rând

câte o oaste, lăsând loc celeilalte,
creând astfel premisele educării
la timp a noii generații.

La ora 7.15 a dimineții de
miercuri, meandrele vieții au fă �
cut să mă aflu în oastea domnului
Șendrea, în mașina mea fiind și
paharnicul Bobo, prietenul meu
de o viață, împreună cu fiul său,
pe care trebuia să�l lăsăm întru
învățătură. Bobo, veteran al aces�
tei eterne bătălii, m�a liniștit din
timp, explicându�mi despre cum
domnul polițist ne va duce pe
palme până hăt dincolo de teatrul
de război rutier. Doar că se au�
zeau claxoane și se simțea o ener�
gie rea. 

Părinți disperați scoteau ca pul
pe geam și strigau către autoturismele

din spate: lipsește polițistul! Eu
am mai văzut oameni panicați,
dar Bobo nu mai arăta a el. Alb la
față și cu voce gâtuită, avea impre�
sia că nu mai există destul oxigen
în aer și cu ultime gesturi căuta
planuri extreme. Chiar nu știam
că acest om cu fire poetică poate
fi capabil de asemenea urzeli.
Întâi m�a întrebat dacă am lopată
și aveam, fiindcă iarna e bine să
ai. A scos�o și a început să zgârie
asfaltul, departe fiind de ceea ce
s�ar putea numi săpătură. Vom
face un tunel, zise el, cât să încapă
copilul. Și�a dat însă sea ma că nu
s�ar fi încadrat în timp. 

A început apoi să scruteze
înăl țimile blocurilor aflate de o
parte și de alta a câmpului de 

bătălie, după care, cu un oftat
grav, a conchis că nu există des�
tulă diferență de nivel pentru a
monta o tiroliană pe care să tri�
mită copilul spre școală.

Noroc cu domnul polițist,
care a apărut dinspre Lidl, mol�
făind un biscuit. A început să flu�
iere textul tratatului de pace, iar
firimiturile îi ieșeau din fluier for�
mând o mică și frumoasă fântână
arteziană. SDC

Polițistul și Hatmanul Șendrea
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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