Mama îmi spune că am o
viață frumoasă, apărută
la Editura Polirom în
colecția „Ego-graﬁi”,
e o carte delectabilă
și reconfortantă.
PAGINA 10

© Adi Marineci

ANAMARIASANDU,
O VIAȚĂ FRUMOS
ÎNȚELEASĂ

ANDREI
GRUZSNICZKI
DESPRE ZAVERA
Lungmetrajul e interesant pentru felul în
care este pusă în relație
narațiunea cu muzica
pentru a construi o
dramă psihologică.
PAGINA 13

EDITURA POLIROM LA FINAL
DE GAUDEAMUS – CARTE DE
ÎNVĂȚĂTURĂ, EDIȚIA 2019
ANUL XVI w NR. 666 w 30 NOIEMBRIE – 6 DECEMBRIE 2019 w REALIZAT DE EDITURA POLIROM ȘI ZIARUL DE IAȘI

INTERVIU CU
TRADUCĂTOAREA
CRISTINA GODUN

„ÎNCĂ NU AM
DAT PESTE
O CARTE
CARE SĂ MĂ
BIRUIASCĂ“
PAGINILE 8-9

PAGINILE 2-3

2

actualitate

ANUL XVI NR. 666
30 NOIEMBRIE – 6 DECEMBRIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

Editura Polirom la Gaudeamus –
Carte de învățătură, ediția 2019
Săptămâna trecută s-a desfășurat la București cea de a 26-a
ediție a târgului de carte Gaudeamus, cel mai mare și mai îndrăgit
târg de carte din România. Târgul a debutat în ziua de joi, 20
noiembrie, și a ținut până duminică, 24 noiembrie, în fiecare zi,

A fost și prin aceasta o ediție ex
traordinară, care a avut ca temă
marcarea celor 30 de ani scurși de
la Revoluția din decembrie 1989.
O temă generoasă, întrun spațiu
generos în care sa găsit loc pen
tru toți cei interesați și în care se
poate observa cum se dezvoltă
piața de carte din România, din
ambele ipostaze, cea a cititorilor
și cea a editorilor. Un semn foarte
bun este faptul că noile spații ale
Gaudeamus sau putut dovedi a fi
neîncăpătoare în unele momente,
mai ales în clipele în care lansă
rile angrenau mulțimi mari ce do
reau să participe.
Ca să înțelegem mai bine de
spre ce a fost vorba, au fost pre
zente 250 de edituri din întreaga
țară, care au venit cu sute de mii
de volume și au organizat peste
900 de evenimente, lansări și pre
zentări de carte, sesiuni de auto
grafe și dezbateri cu teme ce au

acoperit un spațiu vast, de la ficțiune
și suspans până la gastronomie.
SUB SEMNUL A TREI DECENII
DE LA REVOLUȚIE
Nu este de mirare că această a 26a
ediție a Gaudeamus a reușit să
atragă numere record de vizita
tori: organizatorii au numărat în
total circa 115.000, ceea ce face ca
târgul de carte să ajungă la di
mensiunea unui oraș din primele
20 din România.
La aniversarea a 30 de ani de
la Revoluția din Decembrie 1989,
Târgul Gaudeamus Radio România
sa desfășurat sub patronajul lui
Ion Caramitru, directorul Teatrului
Național București, și al lui Mir
cea Dinescu – copreședinți de
onoare ai ediției.
Ca în fiecare an, elevii de liceu
au avut și ei prezența lor bine
marcată. Finala celei de a XVIIa

între orele 10 și 20, de astă dată într-un spațiu nou, în pavilionul
B2 al Romexpo. Este un spațiu mult mai amplu, care a fost apreciat în mod unanim de către editori și vizitatori, participanții bucurându-se din plin cei 8.300 de metri pătrați destinați cărților.

ediții a Concursului Național de
Lectură „Mircea Nedelciu“, dedicat
lor, la care au participat elevi din
întreaga țară, a desemnat în cali
tate de câștigătoare ale ediției pe
Anamaria Petcu de la Liceul Teo
retic „Grigore Moisil“ din Timi
șoara, pe Alexandra Pop de la
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“
din ClujNapoca și pe Alexandra
Prică, reprezentantă a Colegiului
Național „Mircea cel Bătrân“ din
Constanța.
Olimpicii României sau nu
mărat și ei printre invitați, parte a
unui proiect al organizatorilor
prin care își propun să aducă în
primplan competitivitatea și ex
celența învățământului românesc,
să atragă atenția asupra perfor
manțelor și potențialului repre
zentanților săi pentru viitorul
României.
Un alt proiect al organizatorilor,
denumit „Cărţile se întorc acasă“

sa bucurat de un real succes, fon
dul de carte constituit prin do
națiile vizitatorilor ajungând în
2019 la circa 1.500 de volume.
TOPURI ȘI REZULTATE
La final de Gaudeamus, ca în fie
care an, sau acordat trofeele. Vi
le prezentăm mai jos.
Trofeele Gaudeamus –
ediţia 2019

Trofeele Gaudeamus prin
Votul Publicului:
locul 1: Editura Humanitas
locul 2: Editura Polirom
locul 3: Grupul Editorial ART
Trofeele Presei pe secţiunile
publicaţii print, TV, online și
agenţii de presă
l Publicații print: Evenimen
tul zilei
l TV: postul Pro TV
l agenții de presă: Agenția de
Presă Agerpres

Premiul Educaţia

Academia de Studii Economi
ce din București
Premiul de Excelență, acor
dat de un juriu format din domnii
Ion Bogdan Lefter, Cristian Teo
dorescu și Cosmin Ciotloș, se
acordă Editurii Universității „Ale
xandru Ioan Cuza“ din Iași, fon
dată în pe data de 3 ianuarie 1990
de către profesorul de germanis
tică, teoreticianul literar și eseis
tul Andrei CorbeaHoișie, una
dintre cele mai performante edi
turi universitare din România, la
aproape 30 de ani de la start.
Premiul pentru traducere „An
toaneta Ralian“, acordat de un juriu
alcătuit din doamna Denisa Comă
nescu și domnul Ion Bogdan Lefter:
l pentru traducere dintro
limbă străină în limba română:

doamna Luminița Munteanu,
eminentă specialistă în limba și
literatura turcă, profesoară a
Universității din București, pen
tru traducerea din limba turcă a
seriei „Orhan Pamuk“, publicată
de Editura Polirom; cea mai re
centă apariție din serie: Alte cu
lori, 2019.
l pentru traducerea din lim
ba română întro limbă străină:
domnul Daniel Ioniță, coordona
torul antologiei Testament. 400 de
ani de poezie românească/ 400
Years of Romanian Poetry (Edi
tura Minerva), bilingvă, realizată
în Australia, traducerile fiind sem
nate de Daniel Ioniță, Daniel Ray
mond, Adriana Paul și Eva Foster.
EDITURA POLIROM LA FINAL
DE GAUDEAMUS, EDIȚIA 2019
Editura Polirom a participat la Târ
gul Internațional de Carte „Gau
deamus“ – Carte de învățătură cu
circa 1.900 de titluri, toate aflate la
reducere: 30% Colecția Junior,
20% titlurile apărute înainte de
2019, 10% Colecția Top10+, 10% ti
tlurile publicate în 2019.
Evenimentele dedicate celor
mai recente apariții Polirom – în
colecțiile Plural, Historia, Seria de
autor Andrei Oișteanu, Seria de
autor Gheorghe Crăciun, Fiction
LTD, Ego.Proză, Egografii, Bio
grafii romanțate, Biblioteca Poli
rom, Junior – au prilejuit la
această nouă ediție Gaudeamus
întâlniri cu: Alina Isac Alak, Sorin
Antohi, Simona Antonescu, Fla
vius Ardelean, Florin Bican,
Bianca BurțaCernat, Mircea Căr
tărescu, Doru Căstăian, Paul Cer
nat, Ionuț Chiva, Marius Chivu,
Cosmin Ciotloș, Liliana Corobca,
Călin Cotoi, Mircea Daneliuc,
Caius Dobrescu, Mircea Dumitru,
Vasile Ernu, Ecaterina G., Bogdan
Ghiu, Valeriu Gherghel, Anca
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Hațiegan, Bedros Horasangian,
Adrian Lăcătuș, Ion Bogdan Lef
ter, Dan Lungu, Maria Manolescu,
Ciprian Măceșaru, Mircea Mihăieș,
Mariana Mihuț, Luminița Mun
teanu, Bogdan Murgescu, Carmen
Mușat, Mirela Nagâț, Eugen Ne
grici, Dorica Boltașu Nicolae, An
drei Oișteanu, George Onofrei,
HoriaRoman Patapievici, Cezar
PaulBădescu, Ioan Pânzaru, Dana
Pîrvan, Theodor Cristian Popescu,
Iulia Popovici, Alexandru Pot
coavă, Cristian Preda, Simona
Preda, Grégory Rateau, Victor Re
bengiuc, Costi Rogozanu, Doina
Ruști, Andrei Florin Sora, Bogdan
Alexandru Stănescu, Moni Stănilă,
Ovidiu Șimonca, Marius Turda,
Marina Vazaca, Matei Vișniec,
Fatma Yilmaz.
Vă prezentăm mai jos topu
rile de vânzări ale Editurii Poli
rom la Gaudeamus 2019.
TOP 5 GENERAL
1. Poartăți plugul peste oa
sele morților, Olga Tokarczuk
2. Colecția Biografii roman
țate:
l Maria Tănase. O fântână pe
un drum secetos, Simona Anto
nescu;
l Enescu. Caiete de repetiții,
Dan Coman;
l Brâncuși sau cum a învățat
țestoasa să zboare, Moni Stănilă;
l Caragiale. Scrisoarea pier
dută, BogdanAlexandru Stă
nescu
3. Cei rămași și cei plecați,
Parinoush Saniee, la egalitate cu
Fetele Căpitanului, Maria
Dueñas, și cu Așteptarea Penelo
pei, Aurora Liiceanu;
4. Alte culori, Orhan Pamuk,
la egalitate cu Vorbind în șoaptă.
Viața privată în Rusia lui Stalin,
Orlando Figes
5. Suntem dezrădăcinate. Că
lătoria mea și poveștile altor fete
refugiate din toată lume, Malala
TOP 5 LITERATURĂ ROMÂNĂ
1. Contaminare, Mihai Radu
2. Sonia ridică mână, Lavinia
Braniște
3. Părul contează enorm,
Dan Lungu
4. Homeric, Doina Ruști
5. Ultima cruciadă, Simona
Antonescu
TOP 5 TRADUCERI DIN
LITERATURA UNIVERSALĂ
1. Poartăți plugul peste oa
sele morților, Olga Tokarczuk
2. Cei rămași și cei plecați,

Parinoush Saniee, la egalitate cu
Fetele Căpitanului, Maria Dueñas
3. Lumina de veghe, Michael
Ondaatje
4. Din pântecul balenei, Sjón
5. Flacăra, Leonard Cohen
TOP 5 NONFICTION
1. Colecția Biografii
romanțate:
l Maria Tănase. O fântână pe
un drum secetos, Simona Anto
nescu;
l Enescu. Caiete de repetiții,
Dan Coman;
l Brâncuși sau cum a învățat
țestoasa să zboare, Moni Stănilă;
l Caragiale. Scrisoarea pier
dută, BogdanAlexandru Stănescu
2. Așteptarea Penelopei,
Aurora Liiceanu
3. Alte culori, Orhan Pamuk,

la egalitate cu Vorbind în șoaptă.
Viața privată în Rusia lui Stalin,
Orlando Figes
4. Suntem dezrădăcinate. Că
lătoria mea și poveștile altor fete
refugiate din toată lume, Malala
5. Despre viitor. Perspectivele
umanității, de Martin Rees, la ega
litate cu Naufragiul civilizațiilor,
de Amin Maalouf
TOP 5 POLIROM JUNIOR
1. Mopși la Polul Nord, Philip
Reeve, Sarah McIntyre
2. Ușa cu trei încuietori,
Sonia FernándezVidal
3. Balada Unicornilor, Ledi
cia Costas
4. Jurnalul Lottei, Alice Pan
termüller, Daniela Kohl
5. Ninja Timmy și râsetele
furate, Henrik Tamm SDC
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1988 (II)
Și a venit și toamna și pe Simion
era vorba că îl vor lua de tot
tovarășa și tovarășul Granate,
care erau cumsecade și aveau
casa chiar lângă orfelinat și lau
văzut pe Simion mereu singura
tic, mereu tăcut în timpul orelor
de educație fizică și sport...
Tovarășii Granate atinseseră vâr
sta pensionării și nu aveau copii
și Simion nu vorbea cu nimeni, ca
și cum nar fi avut voce, el nu era
mut, tăcerea era alegerea lui.
Și în toamna aceea, care era
blândă, în toamna aceea călcând
peste frunzele roșii ca sângele, Si
mion sa strecurat în curtea tova
rășilor Granate, a vrut să îi aș
tepte acolo, să le facă o surpriză și
a intrat întro ladă veche, abando
nată și capacul sa prăbușit peste

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Simion și la închis ca întrun
mormânt și sa făcut pentru tot
deauna noapte și abia atunci Si
mion a vorbit, Simion a urlat,
Simion a strigat cuvântul ajutor,
dar nimeni nu a auzit cuvântul
ajutor, și Simion a țipat cuvântul
mama, și nimeni na auzit nici cu
vântul mama, și se lăsase deja

noaptea când tovarășul Granate
la găsit fără suflare și cu chipul
albastru ca și cum un pictor ne
bun lar fi pictat anume așa.
Și Leon vedea că nici numele
lui Simion na mai fost rostit, ca și
cum nici el nar fi existat și auzea
iar clopoțelul și toate zilele erau la
fel, cu toți băieții obsedați fiecare
de fricile lor și sa făcut iar vremea
în care Marian sa costumat în Moș
Gerilă și ia umplut pumnul de ca
ramele și așa a început anul 1989
și anul 1989 a fost frumos, fiindcă
lau împușcat pe Marele Conducă
tor și iau dat jos tablourile și la el
a ajuns femeia de patruzeci și șase
de ani care la coborât din munți
printre noi și noi râdeam de Leon
și de lacrimile lui.
Anul 1988 e în urmă.
Sa schimbat deceniul, apoi
sa schimbat secolul și mileniul sa
schimbat și au trecut anii și Leon
na putut să uite nimic și noi nam
mai râs de lacrimile lui, am crescut
băiețandri și am plecat prin lume.
Am auzit că a ajuns farmacist. Mă

gândesc la el ca la un farmacist
liniștit care își plimbă dimineața
și seara cățeaua neagră, o cocke
riță care poate să răspundă la nu
mele Liza sau la numele Rita sau
la numele Suzi sau la numele Tina,
asta nu aș putea spune.
Eu am ajuns ziarist de presă
scrisă și am umblat prin toate car
tierele mărginașe din Marele
Oraș, scoțând povești din oameni,
ca și cum iaș fi scos pe oameni
dintrun incendiu și toată viața
am dus cu mine vina râsului nos
tru la lacrimile lui Leon, de când
nu știam ce este viața adevărată și
cum poate ea să doară, să muti
leze și să omoare.
Ca să uit tot ce văd, uneori în
chid ochii și atunci îl văd pe Leon
văzânduși copilăria la orfelinatul
din munți și ca să merg mai departe
mă culc cu toate femeile despre care
scriu, ca și cum aș putea să amân
sfârșitul pe care mereu lam știut.
Mam culcat cu o asistentă de
la spitalul de nebuni și cu văduva
unui miner din Vale și cu văduva

unui marinar și cu o profesoară de
limba latină și cu un număr consi
derabil de actrițe de varieteu, mă
culc cu ele și mă agăț de viață și îmi
repet numele Flencănae, numele
Radu și numele Daniel și numele
Simon și uneori le trezesc și le în
grozesc fiindcă înspre zori strig cu
vântul ajutor și cuvântul mama.
Și prea puține se înduioșează
auzind cuvinte ca acestea și cele
mai multe nici măcar nu erau
născute în anul 1988.
Uneori mi se pare că îl zăresc
printre oameni pe Marian. E un
bătrân obez îmbrăcat în negru,
umblă cu cămașa descheiată, are
un nas borcănat și tot părul alb.
Aș vrea ca Leon să fie lângă
mine și să îmi spună ce e de făcut
mai departe, dar mă trezesc în fie
care dimineață în patul altei fe
mei, fiindcă ziarul trebuie să apa
ră în fiecare zi, în fiecare zi!, și eu
trebuie să trăiesc în fiecare zi – în
fiecare zi înainte de sfârșit, să tră
iesc și să dansez, deasupra lui
Dumnezeu și a oamenilor. SDC

Iași, Capitala Bâlciului din România
RADU CUCUTEANU

Trăim întro lume înnebunită
după diplome și , după nume și
renume, vanitas vanitatum, ori
cât de goale ar fi ele. Cu cât e mai
gol împăratul, cu atât încearcă să
se ascundă după titulaturi fără
semnificație, să se blindeze cu di
plome de orice fel, numai să fie.
Vedem de ani buni cum astfel în
țelege „politica“ primarul Iașului,
Mihai Chirica. Titlu după titlu,
poză după poză în care apare dom
nia sa, își tencuiește imaginea: Ca
pitală Culturală, Capitală de Răz
boi, Capitală a Tineretului, un
dezmăț de majuscule se revarsă în
prezența sa, iar literele alfabetu
lui devin prea puține în fața mă
reției vidului.
În timp ce în politica națio
nală se petrec foarte multe schim
bări, ce ne vor influența pe toți (eu
aștept spre exemplu să văd justifi
carea guvernului Orban pentru

reducerea bugetului de la Edu
cație, un semnal foarte prost), la
nivel ieșean se practică mica poli
tică. Mică, foarte mică. Iar viziu
nea lui Chirica ne e cunoscută:
copacii încurcă, spațiile verzi re
prezintă teren pentru construcții
viitoare, iar orașul e al său și al
prietenilor săi. Politică mică cu
mize mari.
Ce nevoi au ieșenii nu con
tează. Ce vrea primarul e tot. Res
tul – la gunoi!
Mentalitatea aceasta se spri
jină pe un dispreț fără rest față de
locuitorii orașului Iași, de istoria
sa și de viitorul său. Este mentali
tatea celui care a crescut și sa for
mat în umbra fostului primar
Nichita, cel care considera orașul
propria moșie. Și în același dis
preț suveran față de prea micii
ieșeni, Chirica ne arată ce crede el
că merită Iașul: bâlci.
Arbitrar în decizii, cu același
comportament discreționar cu
care nea obișnuit, a hotărât peste
noapte închiderea Bulevardului

Ștefan cel Mare până la Casa Mo
dei și a străzii I.C. Brătianu, până
la jumătatea lui ianuarie!, pentru
o zonă de bâlci. Nu carusel, nu
parc de distracții, nu Luna Park
sau altceva, nu, să fie clar: pentru
bâlci, pentru iarmaroc. (Dar, sin
cer să fiu, mă îndoiesc că domnia
sa ar putea face legătura etimolo
gică cu Jahrmarkt.) Pur și simplu
aceasta este viziunea sa pentru
Iași. Tiribombe, roata mare, mașî
niți cari sî si trântiascî. Aștept și
sacul de lovit cu pumnul și se
mințele la cornet. Despre grătare
și mici nu am nici o îndoială că
vor fi acolo.
Numai bine să iei micii cu muș
tar și să te sui în roata mare (rede
numită „panoramică“), să vezi ce
mai face tanti Rica de la etajul 7,
oare șia schimbat mobila? Ce e
drept, ar fi o cale de a ieși din smogul
celui mai poluat oraș din România.
Întrun oraș care devine tot
mai congestionat, mai înțărcuit,
edilul Chirica a găsit soluția pen
tru problemele noastre: bâlciul.

Pane et circensem devine, la nive
lul său, mici și bâlci. Probabil mai
urmărește vreun titlu, vreo glorie,
vreun brevet de inventator – aici
cred că stă miza, să breveteze călă
toria în timp. Ei bine, domnule pri
mar, nu, ieșenii nu vor asta. Ieșenii
nu vor înapoi în anii ’90, nu vor mall
cultural cu Cotabiță și Dorobanțu,
nu vor „umor“ cu DOD. Și ieșenii nu

vor bâlci. Suntem în secolul XXI,
măcar încercați să mimați că știți
ce înseamnă asta.
Pentru că în acest moment nu
faceți decât să călcați în picioare
acest oraș. Iar bâlciul dumnea
voastră înseamnă o palmă peste
obrazul Iașului, căruia pare că
vreți să îi obțineți titlul de Capi
tală a Bâlciului. SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Placidul nostru președinte
Așadar, după turul al doilea al
alegerilor de duminică, avem
iarăși un nouvechi președinte,
așa cum pare să devină obiceiul la
români – ca la americani, sar
putea zice.
După căderea regimului comunist
din decembrie 1989, un singur
președinte nu a reușit să obțină și un
al doilea mandat după cel dintâi (și
pe bună dreptate, dată fiind lamen
tabila lui prestație prezidențială). Mă
refer, desigur, la speranța opoziției
democratice din 1996, domnul Emil
Constantinescu – vă mai aduceți
aminte? „Cheia e la Emil.“ Doar că la
Emil nu era nici o cheie.
Domnul Klaus Iohannis nu a
avut asemenea probleme. Aș zice
chiar că, alături de victoria în ale
geri a lui Ion Iliescu din 1990,
aceasta a fost cea mai lejeră și mai
sigură victorie în campaniile elec
torale prezidențiale din scurta is
torie a alegerilor noastre libere.

Dacă mi sar fi propus să pariez o
sumă oarecare pe domnul Iohannis
la aceste alegeri, aș fi făcuto fără
ezitare. Sigur, ar fi fost o sumă mo
dică, fiindcă numi place să risc, dar
naș fi mizat nici măcar un leu pe
vreunul dintre contracandidații săi.
De altfel, nici nu cred că vreu
nul dintre ei sau dintre partidele
pe care leau reprezentat a sperat
vreo clipă în victorie. Candidatul
alianței USR/PLUS spera, în cel mai
bun caz, să intre în turul al doilea,
eliminândo pe candidata PSD și
stabilind astfel o premieră în isto
ria alegerilor noastre prezidenți
ale: un tur doi fără socialdemo
crați, marcând simbolic (doar sim
bolic) diminuarea spre insignifianță
a partidului ce a marcat istoria
noastră recentă. Na reușit, ceea ce
arată că, în ciuda entuziasmului cu
care a fost întâmpinată realegerea
lui Klaus Iohannis, mare lucru nu
sa schimbat în peisajul electoral ro
mânesc. Cu un PSD în degringoladă

după retragerea la răcoare a lui
Liviu Dragnea, liderul cel definea
în ultima vreme, această orga
nizație – căci na fost niciodată un
partid – sa concentrat mai de
grabă pe luptele interne. Doamna
Dăncilă a fost un candidat cu șanse
sigure la înfrângere, o înfrângere
asumată de „greii“ PSD, fie cu un
soi de resemnare mioritică, fie cu
voluptate. Cum socialdemocrații
oricum nu aveau un candidat ca
pabil săl înfrângă pe președintele
„neamț“, de ce să nu profite de oca
zie și săi netezească fostei pupile a
lui Liviu Dragnea drumul spre pră
pastie? Iar ulterior, după mazilirea
ei previzibilă din fruntea partidu
lui, să reorganizeze partidul post
Dragnea și fără Dragnea.
Așadar, domnul Iohannis a
alergat mai degrabă de unul sin
gur, iar refuzul său de a participa la
vreo dezbatere cu contracandidații
săi arată că știa foarte bine asta. Era
câștigătorul previzibil, cel mai

agreat de electorat dintrun grup
de candidați căldicei, neintere
sanți, greu de remarcat. Probabil că
am asistat la cele mai plictisitoare
alegeri prezidențiale din ultimele
trei decenii – și până și asta i sa
potrivit mănușă lui Klaus Iohannis,
un personaj placid, sec, monoton,
al cărui principal atu în ochii elec
toratului majoritar a fost faptul că
e etnic german. Nu vorbește el
mult, ca Traian Băsescu, nu e ecla
tant, popular, gălăgios, șmecheros,
ci – așa, mare și grav – stă și, din
când în când, emite sentințe plate,
de tipul „dacă no să fie rău, o să
facem să fie bine“. Dar mai degrabă
tace și face, doar e neamț, nu?
Nu sunt foarte sigur că e toc
mai așa. Domnul președinte îmi
amintește ades de bancul acela cu
ciobanul: „Ce faci, bade, șezi șî
cujeți?“ „Ba, numa’ șed“. De multe
ori am avut exact această senzație:
că președintele nostru numa’ șede.
E drept că, văduvită de multe

PNL are de ales: conservarea
puterii sau decizii curajoase?
FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Klaus Iohannis a câștigat alegerile,
dar nu va exista nici măcar o săptă
mână de miere. Nici pentru preșe
dinte, nici pentru PNL. Așteptările în
societate sunt uriașe. Nu atât pe mă
riri de salarii și pensii, cât pentru în
dreptarea tuturor relelor din timpul
guvernării PSD.
Primele semne din zona guvernării li
berale nus deloc încurajatoare. Tra
seismul rămâne formula câștigătoare
pentru orice partid care preia pute
rea. Câțiva aleși PSD au și trecut în
barca galbenă, probabil urmează și
alții. Că mai târziu vor trăda primii

când corabia lui Orban se va scu
funda contează prea puțin acum, im
portant pentru PNL e săși asigure
liniștea în Parlament măcar până în
primăvară. Sunt mari semne de între
bare referitoare la modul cum PNL
înțelege să digere dubla victorie din
ultima lună. Mai întâi a picat pleașca
guvernării, apoi a venit victoria in
contestabilă a lui Iohannis.
Vor înțelege liberalii exact mo
mentul sau li se va urca puterea la
cap? Începem să aflăm deja cam care
au fost costurile trădării ALDE: șase
posturi de prefect și peste 15 de sub
prefect. Cam mult, dacă analizăm
comportamentul trupei lui Tări
ceanu în ultimii ani.
Pentru liberali, următoarele săp
tămâni sunt cruciale. Până de Reve
lion vom afla ce vrea de fapt PNL și
încotro se îndreaptă acest partid. De
ocamdată, liberalii vor să se înșu
rubeze bine în funcții, despre lucru
rile pe care le așteaptă mare parte
dintre români mai vedem, mai vor
bim, mai analizăm.

Președintele Klaus Iohannis a
transmis că se va implica din primul
moment al recâștigării mandatului.
A fost o primă conferință de presă
încurajatoare la Cotroceni, dar sem
nalele transmise de la Palatul Victo
ria sunt mai degrabă contradictorii.
Vom avea alegeri în două tururi
pentru primari? Păi nu prea vrea
UDMR. Adică mai vedem. Dar între
barea e dacă vor toți primarii liberali
acest lucru? Nu cumva există pre
siuni inclusiv din PNL pentru tem
porizarea proiectului? Liberalii stau
bine în sondaje, sunt pe primul loc
cu un avans confortabil în fața ad
versarilor, ce motiv ar fi să riște ale
geri în două tururi? Mai câștigă spre
exemplu primarul Robu la Timi
șoara dacă se trece la alegeri în două
tururi? Posibil să nu câștige nici
dintrun tur, dar în două e aproape
imposibil. Și nu e singurul edil libe
rali careși face asemenea calcule.
Cu desființarea Secției Speciale
cum rămâne? Ministrul Justiției
Cătălin Predoiu zice că e nevoie de

consens și de noi analize pentru a
rupe pisica în două. Declarația lui Pre
doiu înseamnă de fapt temporizare.
Poate singura decizie ce poate fi
înțeleasă (și oarecum acceptată) e le
gată de creșterea deficitului bugetar
mult peste bariera de trei la sută. E
complicat să vii la putere și să spui
din prima secundă că nai bani. De
asta ești acolo, trebuie să găsești
soluții, iar în plus alegătorii nu vor
înțelege de ce PSD putea, iar PNL nu.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla
cu proiectul de creștere a pensiilor
cu 40 la sută din toamna lui 2020,
dar, la cum merg lucrurile, probabil
că PNL nu va risca electoral prin în
toarcerea spatelui către pensionari.
Liberalii au două variante, iar
timpul pare să nu aibă răbdare. Ori
rup pisica și rezolvă rapid teme pre
cum alegerile în două tururi, recur
sul compensatoriu și desființarea
secției speciale, ori aleg soluția
călduță și amână toate aceste su
biecte. Dacă va merge pe a doua va
riantă, adică va încerca să nuși

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

dintre atributele pe care lea avut
pe vremea predecesorilor săi,
funcția prezidențială oscilează azi
între reprezentativ și decorativ.
Însă și asta i se potrivește foarte
bine domnului Iohannis. Și, oricât
aș ricana, știu bine că a fost cea mai
potrivită alegere – din setul de
candidați oferit acum, desigur.
Dar nu cred că alegerea lui va
influența radical evoluția Româ
niei – cu atât mai puțin în tandem
cu un guvern liberal, un partid din
vechea gardă care are mai multe în
comun cu PSD decât ar vrea so re
cunoască.
Așadar, va fi cum a fost și pâ
nă acum, iar dacă no să fie rău, o
să se rezolve cumva să fie bine.
Muzica! SDC

supere aliații din Parlament, ALDE
și UDMR, liberalii vor pierde masiv
puncte, pentru că alegătorii dreptei
vor taxa șovăiala noii puteri pe che
stiunile sensibile.
PNL se află cu spatele la zid.
Forțează decizii curajoase acum, în
primele zile ale mandatului lui Io
hannis, ori va pierde electoral masiv.
Deja din zona USR se întețesc criti
cile, ba chiar unii se gândesc să iasă
din nou în stradă.
Inițiativa Timișoara a demarat
deja un sondaj online, cu următoa
rea întrebare: Sunteți dispuși să
ieșiți în stradă pentru a aduce
aminte guvernului Orban că a pro
mis două tururi pentru primari,
anularea legii recursului compen
satoriu și pedepsirea capilor Jan
darmeriei care au comis abuzuri
pe 10 august? Au răspuns 2.500 de
oameni, iar 88 la sută dintre ei
afirmă că da, sunt gata să iasă in
nou în stradă.
Urmează așadar decizii cruciale
la PNL, care vor influența profund
soarta alegerilor locale și parlamen
tare de anul viitor. Va fi presiune
mare asupra liberalilor în zilele și
săptămânile care vin. Spre deosebire
de alte vremuri, presiunea nu vine
doar dinspre PSD, ci mai ales din
zona USRPLUS, care abia așteaptă
săși ia revanșa după ratarea intrării
în turul doi la prezidențiale. SDC
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Un samizdat cu gene mai lungi
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

Acum câteva zile, o adolescentă
americană a postat un video cu
ceea ce părea încă unul dintre
sutele de mii de tutoriale de ma
chiaj de pe Internet. Începea cu
„În primul rând, începem cu on
dularea genelor, evident“, dar
discursul vira brusc spre taberele
de reeducare din China. Tutoria
lul era, de fapt, doar o nouă mo
dalitate de a ocoli noua cenzură.
Feroza Aziz, de 17 ani, a postat trei
filmulețe despre persecuția a sute
de mii de musulmani uiguri, în
chiși pentru „reeducare“ în la
găre din China. Toate clipurile
încep ca un tutorial de machiaj,

continuă să pară un tutorial de
machiaj dacă sunt văzute fără
sonor, dar discursul atrage atenția
asupra acestei tragedii de pro
porții. La scurt timp după ce a pos
tat al treilea film, i sa suspendat
contul pe platforma care postase:
TikTok. În China, reacția ar fi fost
firească și așteptată. Dar Feroza
Azis este o adolescentă ce locu
iește în Statele Unite ale Americii,
a postat mesajul pe pagina ameri
cană și ia fost suspendat contul.
Compania TikTok este deținută
de o companie pe nume Byte
Dance, din China.
Faptul că există cenzură în
China nu este o noutate, dar mo
dalitatea în care încearcă să își în
tindă tentaculele cenzurii spre alte
țări, da. De altfel, TikTok, o plat
formă de social media destinată în
special adolescenților și care a
crescut exploziv în ultimii doi ani,
era deja în atenția publicului pen
tru felul în care părea să cenzureze
conținutul. „The Guardian“ dezvă
luise, în luna septembrie, regle
mentările interne de moderare a
conținutului, care permit, voalat,
cenzura unor subiecte care nu

sunt pe placul guvernului chinez,
precum piața Tiananmen sau
independența Tibetului.
Meritul adolescentei este că a
găsit o modalitate foarte creativă
de a trece de un prim filtru de
cenzură, bazat probabil pe un al
goritm. Modalități la fel de crea
tive apar și în China, acolo unde
cenzura este cu adevărat cruntă,
cu filtre atât tehnologice, cât și
umane.
Nivelul de cenzură a ajuns
atât de ridicol, încât au fost înde
părtate de pe Internet imagini cu
personajul de desene animate
Winnie the Pooh, pentru că nu
mele său era folosit pentru a pu
tea vorbi despre președintele Xi
Jinping. Au fost interzise imagini
cu șir de rățuște, pentru că semă
nau cu tancurile iconice din Piața
Tiananmen din 1989. Atunci când
sa interzis scrierea numelui scrii
torului premiant Nobel Liu Xiao
bo, cenzorii au interzis și men
țiuni ale expresiei „scaun gol“,
care devenise un înlocuitor al nu
melui dizidentului. La ceremonia
din Stockholm, la care nu i sa
permis să participe, scriitorul a

fost înlocuit de un scaun gol.
Când a apărut mișcarea #metoo,
femeile chineze au încercat să
ocolească cenzura scriind despre
iepurași din orez, pentru că cele
două cuvinte în chineză se pro
nunță asemănător.
În curând, au fost interzise și
cuvintele, și imaginile iepurești.
Pentru a discuta sau a transmite
informații despre protestele din
Hong Kong, utilizatorii chinezi
apelează la versuri din melodii po
pulare, la fel cum în România se fo
loseau poveștile despre Ileana

Îngereasa din pădure
Cum dau peste discul despre
care scriu câteva cuvinte?
Nu e o chestiune stresantă. Ra
reori se întâmplă să nu „simt“ nici
un subiect până în ultimele ore
dinaintea orei ultime admise pen
tru expedierea textului. În majo
ritatea săptămânilor „materia“
muzicală prisosește.
Știu că alegerea înseamnă
evidențiere, chiar dacă vânzările
discului abia îl scot din anonimat.
Importantă e, cred, starea de spi
rit în care mă trimite audiția. Și,
de bună seamă, ceea ce rămâne
după audiție. Recunosc, însă, că
după multe stări de efuziune, iri
gate sau nu cu licori ajutătoare, din
vâltoarea cărora țâșnesc fraze exal
tate, elogii fără măsură, filosofări
amețite și tot tacâmul, nu reușesc
să adun mai nimic interesant.
Dar ce este muzica, dacă nu
entuziasmul, dezamăgirea, tristețea,
bucuria, angoasa și beatitudinea

unei clipe definitiv trecătoare?
Deschid PCul dimineața, ală
turi pun cana de ceai cu aromă de
cătină și răsfoiesc paginile imen
sei cărți oferite de universul in
ternautic. Din multe locuri pri
mesc înștiințări despre noi apariții
muzicale. Niciodată nu le voi
putea asculta pe toate. E o tristă
constatare că timpul nu ajunge
pentru câtă muzică este. Sfidez
orice urmă de pretenție valori
zantă, tot ce vreau e să asimilez și
să trec întro altă dimensiune. Iar

dacă inspirația de moment se
potrivește cu așteptarea mea in
conștientă, nu mai pot controla
ceea ce urmează. Și cer iertare
preabunului cititor că nu reușesc
săi transmit șocul euforic, recep
ționat gentil prin difuzoarele mă
runte de sub monitorul colorat.
Dar știu că, la rândul lui, cititorul
poate găsi și trăi o stare similară,
în caz că asta își dorește. Artistul
șia imprimat strădania pe un
disc, pe o coloană sonoră; un mâ
nuitor de aparat video a decupat
performanța întrun film distri
buit pe facetube; susținătorii,
grupați tematic sau risipiți aiurea,
o susțin; fără dorința receptoru
lui, totul pică întro imensă nepă
sare. Asta e lumea de azi. Iar Angel
Forrest nuși face iluzii că poate
să o schimbe. Doar cântă despre
fapte și oameni. Și cântă frumos.
Am descoperito aici: www.
youtube.com/watch?v=un
VLKcUD3nw. Siteul personal

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
(cam neglijent realizat), lista de
albume, ceva biografie, secvențe
din fiecare piesă a discurilor, ine
vitabilul Spotify care ne scutește
să acumulăm cutii peste cutii cu
discuri de policarbonat – infor
mația se găsește din plin, încât să
vă faceți o idee și chiar să o plăceți
pe această canadiancă de vreo 50
de ani. Mie jenă să scriu că îmi
pare amuzantă izbitoarea asemă
nare facială cu solistul trupei The
Who, Roger Daltrey, dar o scriu,
pentru că este un fapt, nu o jude
cată. Părul ei este brunroșcat; al
lui blond. Sigur, nu asemănarea
ia determinat să cânte, nici nu
lea egalizat succesul, dar... Mă în
treb dacă o fi existând pe undeva

Cosânzeana pentru a vorbi despre
dictatorii Ceaușescu.
Tik Tok continuă să nege cen
zura conținutului pe platformele
occidentale, spunând că în cazul
adolescentei a fost vorba de o
eroare umană. În declarația respec
tivă, șeful rețelei sociale a mai spus
că „deocamdată suntem norocoși,
pentru că utilizatorii noștri ne per
cep ca pe o platformă pentru meme,
dans, modă, animale, dar nu și dez
bateri politice“. Norocoșii adevărați
suntem totuși noi, cei care pot vorbi
politică liniștiți în afara ei. SDC

o genă comună și la ce mio fi fo
losind să știu asta!
Am petrecut câteva zile plă
cute alături cu muzica bluesrock
dulce scrâșnită de Angel Forrest,
ajutată din răsputeri de – cum
scrie pe coperta discului din 2012,
Mother Tongue Blues – „my hus
band, my love, my partner and my
best friend“ Denis Coulombe, mu
zician polivalent, retras parcă în
umbra explozivei sale soții, la fel
ca și ceilalți membri ai „familiei“.
Am văzut clipurile accesibile pe
internet. Acești canadieni au cam
tot ce le trebuie ca săși atingă
visul, deloc de neatins întro in
dustrie teribil de concurențială.
Iar Angel Forrest are și vocea po
trivită. Strădania de a o imita pe
Janis Joplin este inutilă. Timbrul
amintește, întradevăr, de al fabu
loasei texane. Dar Angel nare
sclipirea genială, nici sămânța au
todistructivă ale predecesoarei. Și
epoca actuală diferă complet de
cea fost acum jumătate de veac.
Recentul disc, Hell Bent with
Grace, vine să încununeze o ca
rieră angelică de peste 30 de ani.
E grațios, nu nesăbuit! SDC
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Divertismentul autohton
și degradarea gustului public
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Unda ecourilor generate de
articolul consacrat standup
comedyului ma îndemnat să
revin la subiect și să încerc o
deslușire retrospectivă, atât cât
e posibil întro rubrică de săptă
mânal, a ce sa petrecut cu
entertainmentul autohton al
deceniilor de libertate.
Teatrul e unul dintre furnizorii de
divertisment ai oricărei piețe cul
turale (și, vrem, nu vrem, trebuie
să ne acomodăm la această per
spectivă de analiză a echilibrului
între ofertă și cerere) prin titlurile
din registrul comic ori prin așe
zăminte specializate (teatre de co
medie sau secții de varietăți). Ape
tența pentru zona culturii de
relaxare e semnificativă, iar ins
tituțiile de spectacole (publice
sau private) trebuie să ia în serios
misiunea estetică de a o satisface
la un nivel care să contrabalan
seze asediul sferei comerciale, fie
ea live (precum spectacolele de
standup) sau pe micul ecran.
E util să zăbovesc asupra di
vertismentului așa cum a evoluat
în televiziuni, întrucât ecranele au
câștigat supremația în topul cana
lelor de informare și mediilor de
petrecere a timpului liber. Motiv
pentru care Consiliul Național al
Audiovizualului trebuie să se im
plice mai substanțial în reglemen
tarea acestei componente a grilelor
de programe. Nu în sensul cenzu
rării, ci în sensul grijii pentru ac
cesul la emisiuni ce depășesc
cotele unui bun simț elementar și
pentru protejarea categoriile de
vârstă care ajung să le vadă.
Cum sar putea face asta? De
pildă, prin plasarea pe cablu pe
conturi decodabile doar prin cos
turi suplimentare sau difuzarea la

ore târzii din noapte. În contra
partidă, prin obligativitatea (deloc
exagerată) de a produce emisiuni
de cultură generală (în acord cu
spiritul timpului, în formule atră
gătoare, moderne, scurte, percu
tante). Micul ecran și ceea ce
livrează în fiecare casă contribuie
la subculturalizare mai mult de
cât își dau seama cei cel privesc.
E, și acesta, un subiect care ar ne
cesita o discuție amplă, serioasă și
măsuri cu țintă pe termen lung.
Uitândune în urmă, fără pre
tenția unei istorii recente lipsite
de echivoc, divertismentul sa ero
dat până la rate îngrijorătoare în
privința trivialității. Istoria lui
postdecembristă începe bine, cu
stilul de succes al grupului Diver
tis, cu glume ce ironizau în princi
pal cotidianul politic, imaginate
de un grup de umoriști care, întro
primă fază, își scriau singuri textele,
compuneau muzica și susțineau
scenic scenariile alcătuite din serii
de numere comice. Fără să fie de
meserie, aveau datele native și un
rodaj în ani de exercițiu de umor
studențesc ante1989.

probabil și nu în ultimul rând,
presiunea politicului au dus trep
tat la estomparea prezenței lor
până la ieșirea completă din grile.
Divertis sau încă activul Vouă,
și el un grup de tip studențesc
(fondat în 1982) sunt promotorii
unui umor care distrează, dar
stârnește și gândirea critică prin
satiră, generând stări de spirit lu
dice, cu ironii deștepte, nejigni
toare. Locul a fost ocupat pe ecran
de Vacanța mare, de sitcomurile
La bloc, Las Fierbinți etc., cu vul
garitate afișată în temele abordate
și tratarea lor, lipsă de calitate a
umorului, grosolănie, exagerare în
interpretare, construind vedete de
mucava. Poantele grobiene, stânje
nitoare, scălămbăiala, insinuările
decoltate, nerozia, primitivismul
stilistic au deschis calea indecenței
și necuviinței difuzate în prime
time. Efectele sunt perverse, de du
rată și profunde: devalorizarea co
micului ca registru și a comediei
ca gen, prostirea populației.

DEVALORIZAREA
COMICULUI CA REGISTRU

Efecte contra naturii au apărut
rapid: în loc să avem actori care să
mențină ștacheta acolo unde iar
fi locul, comedianți precum Mihai
Bendeac (care, da, e absolvent de
UNATC, dar își datorează celebri
tatea divertismentului TV) ajung
să joace în spectacole de teatru
sau să regizeze pentru scenele din
București, întrucât numele lor e
magnet pentru niște categorii de
spectatori (cea mai nouă produc
ție e Nunta lui Krecinski, Teatrul
de Comedie, 2019, în care Ben
deac și joacă). Captiv în clișeele
sterilității comice, nu a fost re
marcat de critica de teatru.

Emisiuni de televiziune, mai ales,
până prin 2016, spectacole live în
toată țara în săli cu sute de locuri
care se dovedeau neîncăpătoare,
DVDuri, casete audio, postări pe
internet etc., fenomenul șia atins
limitele întrun deceniu și jumă
tate. Divizarea grupului, incapaci
tatea de a se reinventa, degra
darea continuă a gusturilor de
consum casnic via televizor în
condițiile promovării cu orice preț
în numele sfântului rating a va
riantelor mai populare, foarte

MUSICALURILE, TENDINȚĂ
A ULTIMELOR SEZOANE

Cum stăm cu divertismentul
cultural specializat ca misiune?
Teatrele de revistă, estradă și
varietăți sunt cvasiinexistente.
Au rămas doar Teatrul „Constan
tin Tănase“ din București, secții de
revistă la Teatrul Municipal Baia
Mare și Teatrul „Toma Caragiu“
din Ploiești, iar explicația e sim
plă: sunt costisitoare (orchestră,
ansamblu coregrafic, costume și
decoruri strălucitoare). O tendin
ță a ultimelor sezoane, musicalu
rile (printre preferate sunt Scrip
carul pe acoperiș, Bună seara,
domnule Wilde!, West Side Story,
Full Monty etc.) reușesc să reacre
diteze amuzamentul elevat.
Inventivitatea glumeață e

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

preferabilă întotdeauna râsului
prea puternic, care, de fapt, omoară
comicul. În acest spirit, Ada Milea,
Bobo Burlăcianu, Alex Ștefănescu
practică genul spectacolconcert.
Artiștii concertează și în cluburi,
dar lucrează și pentru scenă pro
ducții teatrale surprinzătoare în
planul imaginarului, al lirismului
impus de muzică și dublat de sar
casmul inteligent din versuri. Chi
ritza în concert (Ada Milea la
Teatrul Național din Cluj Napoca),
Orașul (Bobo Burlăcianu, Bobi
Dumitraș, la Teatrul Luceafărul din
Iași), Ziua necunoștinței (Alex Ște
fănescu, Unteatru din București)
sunt exemple elocvente. SDC
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INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA CRISTINA GODUN

„Încă nu am dat peste
o carte care să mă biruiască“
Cristina Godun, traducătoare din polonă în română, are în palmares peste
30 de titluri și a lucrat cu diverse edituri, printre care se numără
Polirom, ART sau RAO. Scriitoarea Olga Tokarczuk din Polonia, recenta
câști gătoare a Premiului Nobel pentru Literatură, a ajuns în bibliotecile
românilor prin intermediul traducerilor Cristinei Godun.
LAVINIA BĂLULESCU

Cum ai ajuns la limba polonă?

Am studiat polonăengleză la Fa
cultatea de Limbi și Literaturi
Străine, Universitatea București.
Alegerea polonei a fost una conș
tientă și oarecum calculată. Știam
bine engleza și franceza și am
dorit să învăț o limbă „exotică“, a
cărei cunoaștere sămi lărgească
orizonturile și sămi ofere mai
multe opțiuni după absolvire.
După ce am terminat, am rămas
imediat la Catedra de limbi slave,
la vremea respectivă, care ulte
rior, prin 2010, sa unit cu Catedra
de limba rusă, devenind actualul
Departament de Filologie Rusă și
Slavă. Aici activez și în prezent,
sunt conferențiar doctor. Cu toate
că „de formație“ sunt literat, pre
dau limba polonă, cursuri teore
tice de limbă: fonetică, fonologie,
morfologie, sintaxă, lexicologie și
practica limbii. Cum însă la vre
mea când am rămas la catedră
ceilalți doi colegi ai mei erau tot
specializați în literatură, mam
„sacrificat“, preluând cursurile de
limbă, lucru pe care nul regret,
întrucât mia permis o cunoaștere
mai intimă a limbii decât aș fi
avut ocazia să o fac doar predând
literatura. De literatură mă ocup
acum doar prin traduceri și la
conferințe, congrese, dezbateri.
Ești din Suceava, ai făcut
facultatea la București.
Unde locuiești acum?

De fapt mam născut în Botoșani,
unde ai mei erau în vizită. De loc
sunt din Suceava. Acolo am stat
până la 18 ani. În prezent locuiesc
la Sofia, unde lucrează soțul meu.

La București vin săptămânal, în
ziua când am cursuri. Sunt întru
chiparea perfectă a metaforei Ră
tăcitorilor Olgăi Tokarczuk, pen
tru că sunt pe drumuri din 2010, cu
o scurtă pauză de maternitate.
Cred că romanul acesta șia ales
bine traducătorul.
Cum ai ajuns să traduci?

Întotdeauna miam dorit să tra
duc, am început prin a participa
la concursurile de traduceri orga
nizate în perioada studenției de
Ambasada Poloniei și, ulterior, de
Institutul Polonez. La vremea
aceea era greu să răzbați și să con
vingi editurile să meargă pe mâna
unui începător. Eternul paradox:
fără experiență, nu te vrea nimeni,
iar ca săți faci experiență, trebuie
să traduci și să publici, săți faci
un portofoliu. Prima carte tra
dusă a fost Psihologia vieții so
ciale a Wilhelminei Wosińska
(Renaissance, București, 2005), la
vremea respectivă profesoară la o
universitate în State. Și cărți pen
tru copii din engleză. Dar intrarea
în adevărata literatură miam
făcuto întâmplător, traducând
pentru propria mea plăcere Călă
torind la Babadag a lui Andrzej
Stasiuk, un scriitor polonez căruia
îi datorăm popularizarea spațiului
mioritic în Polonia. După ce iau
citit cărțile, mulți polonezi au por
nit pe urmele lui Andrzej Stasiuk
prin România. Tocmai când am
terminato de tradus, am primit un
telefon de la RAO, care era intere
sată de carte. Cumpăraseră drep
turile de autor, intenționau să o
traducă din germană, lucru care
la revoltat pe scriitor. Editura a
contactat Institutul Polonez, cu
rugămintea de a le recomanda un
traducător.

Traduci doar din polonă
în română?

Am pornit traducând din polonă și
engleză, dar, în cele din urmă, mam
axat numai pe polonă. Ocazional
mai traduc și din alte limbi. De pildă
în perioada 46 noiembrie la Muzeul
Țăranului va avea loc gala filmului
ucrainean, pentru care am tradus
opt filme. Le recomand călduros, nu
numai pentru că sunt bune, ci și pen
tru că nu ne cunoaștem vecinii și
este un prilej minunat de a vedea ce
se întâmplă și în alte spații culturale
decât cel occidental.
Ai tradus-o în română pe Olga
Tokarczuk, recenta câștigătoare
a Premiului Nobel pentru Literatură. Cum ai intrat în contact cu
literatura ei?

De obicei, primul contact cu un
scriitor se petrece prin operele
acestuia, dar în cazul Olgăi lucru
rile sau petrecut altfel. Mai întâi
am cunoscuto când a venit, la in
vitația Institutului Polonez, săși
lanseze primul roman tradus în
limba română, Călătoria oameni
lor cărții (Polirom, 2001). Ma cu
cerit atât prin felul ei simplu,
deschis, sincer, autentic, ba chiar
modest de a fi, cât și prin carisma
pe care o emană când începe să
vorbească. Este o povestitoare în
născută, lucru care se simte de
altfel în scrierile ei. Dar e un har
dublu, pentru că nu se manifestă
plenar numai în scris, ci captează
atenția și oral. E spontană, amu
zantă, degajată și emană căldură.
Asta e ceea ce ma impresionat
până să o citesc și ce ma făcut să
vreau să o citesc. Fascinantă este
abilitatea de a scrie tot mai bine
de la roman la roman, ca și cum
unul crește din celălalt. Și chiar
dacă există întotdeauna un fir

comun, nici unul nu seamănă cu ce
lălalt. Pentru mine, Rătăcitorii a
fost dragoste la prima vedere, am
citito imediat ce a apărut în Polo
nia și de atunci ma urmărit dorința
de al traduce. Olga Tokarczuk este
un OM cu majuscule. O femeie inte
ligentă, caldă, extraordinară, calități
care pentru mine primează. Iar fap
tul că este și un scriitor de excepție,
cu o imaginație debordantă și un
alchimist al cuvintelor, nu face
decât să mă bucure.
Te așteptai că va lua Nobelul?
Cum te-ai simțit când ai aflat?

Sincer, pentru mine Premiul Nobel
nu a venit ca o surpriză. Întot
deauna mam gândit că îl va primi
întro zi, deși trebuie să recunosc
că, dacă nu ar fi fost scandalul de
anul trecut, ar mai fi trecut câțiva
ani până să se întâmple asta. Prin
urmare, vestea ma bucurat nes
pus, a venit pe neașteptate, dar nu
ma surprins. Mă aflam la aeroport,
la coada de îmbarcare la bordul
avionului care urma să mă ducă la
Congresul Traducătorilor lui Wi
told Gombrowicz din Polonia. Și
devenisem chintesența romanului
Rătăcitorii. Ulterior am aflat că și
Olga Tokarczuk a primit vestea în
Germania, în timpul turneului de
promovare a megaromanului Căr
țile lui Iacob. Se afla în mașină, pe
autostradă. În aceeași mișcare per
petuă. Nimic nu e întâmplător. Iar
pentru Olga, să nu uităm, succesul

Mă bucur că am
avut ocazia să fac
din traducerile
literare o a doua
meserie.
internațional a venit prin traduce
rea în engleză a Rătăcitorilor, pre
miat cu The Man Booker Interna
tional Prize în 2018.
Din toată lista de cărți pe
care le-ai tradus, care sunt
preferatele tale?

Bakakai de Witold Gombowicz
(RAO, București, 2009), Rătăcito
rii de Olga Tokarczuk (Editura
ART, București, 2012), Casă de zi,
casă de noapte de Olga Tokarczuk
(Casa Cărții de Știință, Cluj, 2015),
Morfina de Szczepan Twardoch
(Casa Cărții de Știință, Cluj, 2015).
O carte tradusă de tine și care te-a
obosit, care ți-a pus probleme?

Am avut șansa să traduc numai
cărți care miau plăcut. Și, chiar
dacă nu leam ales pe toate perso
nal, consider că mau ales ele pe
mine. Nu cred în întâmplare și pot
spune că fiecare din cărțile pe care
am acceptat să le traduc au fost
importante pentru mine și pentru
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formarea mea. Fiecare carte, oricât
ar fi de ușoară, te poate pune în si
tuații care necesită mai multă stră
danie sau căutări ale unor sensuri
nimerite, dar încă nu am dat peste
o carte care să mă biruiască. Și
cred că asta este numai pentru că,
pentru mine, să traduc nu e o cor
voadă, ci o activitate care îmi adu
ce mari satisfacții. Mă bucur că am
avut ocazia să fac din traducerile
literare o a doua meserie.
O carte pe care visezi să
o traduci?

Îmi doream foarte mult să traduc
Cărțile lui Iacob. Mă bucur nespus
că dorința aceasta sa împlinit cu
câteva zile înainte ca Olga Tokar
czuk să primească Nobelul și deci
zia nu a fost motivată de premiu.
Mă străduiesc să îl aduc în Româ
nia pe Szczepan Twardoch, cu un
alt roman (Regele), dar și pe Jakub
Małecki, un tânăr scriitor, prolific
în pofida vârstei, cu narațiuni in
teresante, încă netradus la noi.
Care e rutina ta de tradus?

În primul rând, sunt foarte discipli
nată. Cred că fără un program rigu
ros ne risipim energia și sfârșim
fără a face mare lucru. Iar eu am ob
sesia timpului irosit. Prin urmare,
știu că în zilele când nu am cursuri
pot sămi impun un program de
lucru de acasă, care începe la 7.00,
odată cu plecarea copiilor la școală,
și ține până la 16.00, când se întorc.
Acesta este intervalul pe care încerc
săl exploatez și valorific la maxi
mum. Numărul paginilor oscilează
în funcție de text și gradul de dificul
tate, dar încerc să nu fac mai puțin
de cinci pagini pe zi. După atâția ani
de lucru, traduc în general repede și
cu o ușurință care nu vine decât din
practică susținută, la fel ca orice ac
tivitate desfășurată cu pasiune și re
gularitate, însă ziua mea nu constă
numai din traduceri. Angajatorul
meu principal este Universitatea din
București, iar asta presupune alte
activități, de la pregătirea cursurilor,

despre care tu simți că ți-au
schimbat viața.

până la activități de cercetare, con
ferințe, congrese, materiale auxi
liare pentru studenți.
Am vorbit despre rutina traducerii. Dar cum arată o zi obișnuită
din viața ta, de la cap la coadă?

Dacă nu sunt nevoită să ies din casă
și să mă risipesc în mărunțișuri,
care uneori sunt inevitabile, în zi
lele săptămânii mă trezesc la 6.00,
iar la 7.00 sunt gata să iau la execu
tat lista de sarcini zilnice, pe care e
porția de tradus, yoga, pregătirea
cursurilor, cercetare și scrisul pen
tru conferințe, gătitul. Totul până
la ora 16.00, când încep viața de fa
milie și rolurile sociale de rigoare.
Apropo de naveta ta, Sofia-București, pe care ai menționat-o
la începutul discuției noastre:
pare o viață obositoare să fii
mereu pe drumuri. Tu cum simți
această experiență?

Am plecat din România din 2010,
naveta mea a început atunci, cu o
scurtă pauză de maternitate. Știu că
pare obositor, privită din afară, însă
eu îmi trag energia din mișcare și
fiecare rol pe care îl joc ca ființă so
cială mă întregește și mă bucură.
Unul dintre motivele pentru care
Rătăcitorii mia mers drept la inimă,
ca cititor, este următoarea frază,
scrisă, parcă, pentru mine: „Îmi trag
energia din mișcare – din trepi
dațiile autobuzelor, din huruitul
avioanelor, din legănatul bacurilor
și al trenurilor“. Îmi iubesc meseria
și sper să am puterea să o fac cât mai
mulți ani de acum încolo.
Ai locuit și în Polonia?

În Polonia am locuit un an, între
două mandate ale soțului meu.
Lui îi datorez viața de hoinar.
Cu ce se ocupă soțul tău?

Este diplomat polonez.
Care e relația ta cu comunitatea
literară din Polonia?

Încerc să fiu mereu la curent cu ce
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De la stânga la dreapta: Cristina Godun, Olga Tokarczuk și Desislava
Nedyalkova, traducător de literatură polonă în limba bulgară,
la Congresul Traducătorilor de Literatură Polonă, Cracovia, 2017

se întâmplă în viața literară din
Polonia. Cu unii scriitori sunt în
contact în mediul virtual și nu ezit
să scriu și să abordez direct un
scriitor, dacă îmi atrage atenția. In
ternetul e o mare găselniță. Chiar
dacă ne alienează, ne și apropie. Nu
mai trebuie să bat zeci de kilometri
să discut cu persoanele care mă in
teresează. Contactul cu mediul lite
rar și artistic polonez e facilitat și de
Institutul Cărții din Polonia, care
organizează o dată la patru ani Con
gresul Traducătorilor, cu intenția de
a ne ține la curent cu ce e nou în li
teratura polonă. Activ este și Insti
tutul „Adam Mickiewicz“ de la Var
șovia. Cuvinte de laudă se cuvin In
stitutului Polonez de la București,
care, de la înființare până în prezent,
a contribuit masiv la popularizarea
și promovarea culturii și literaturii
polone în România, fiind unul din
tre cele mai active centre culturale
străine din România. Cu o echipă
deloc numeroasă, dar formată din
oameni excepționali și profesioniști
remarcabili, Institutul Polonez este
veriga de legătură dintre România
și Polonia.
Raiul traducătorului?
Dar iadul său?

În iad încă nu am ajuns, dar proba
bil că pentru un traducător împot
molirea întrun context lingvistic
intraductibil reprezintă o versiune
personală a iadului, una pe care nu
mio doresc. Zodia ma înzestrat cu

perseverență, îndărătnicie și sufi
cientă ambiție cât să am încrederea
că o să răzbesc. Un text dificil repre
zintă o provocare de la care nu dau
înapoi. În rai sunt când îmi place
ceea ce traduc, deși satisfacția su
premă e atunci când pun punct,
predau carte și o văd publicată.
Ai spune că ești conectată la
comunitatea de traducători
din România?

Am colegi traducători, sunt mem
bră a ARTLIT, la întrunirile căruia,
din păcate, nu am reușit să ajung
niciodată, nefiind în țară, și, când e
nevoie, ne sfătuim și discutăm
situații complicate, însă trebuie să
admit că nu se ivește deseori prile
jul unor întâlniriconsfătuiri, întru
cât stăm cu toții prost cu timpul și
suntem întro permanentă goană.
Mai traduci și altceva în afară de
literatură? Ai menționat mai devreme că ai tradus filme pentru
gala filmului ucrainean.

În ultima vreme am tradus numai li
teratură și nu cred că aș mai traduce
altceva. Filmele sunt o veche pasiune,
un film bun e literatură vizuală. Am
acceptat fără ezitare propunerea de
a traduce filmele selectate pentru
gala filmului ucrainean, dar traduce
rea de film o consider o experiență
singulară, pe care am acceptato din
nostalgie după Kiev, un oraș drag
mie. Și pentru că am o mare slăbi
ciune pentru limba ucraineană.
În ce context ai învățat
ucraineana?

Limba ucraineană am învățato în
timpul șederii mele de patru ani la
Kiev, un oraș superb, de care mam
îndrăgostit. La fel și de limbă, pe care
am învățato cu ușurință, întrucât
seamănă destul de mult cu polona.
În Kiev cum ai ajuns să locuiești?

Mergem peste tot unde este trimis
soțul meu cu serviciul. Așa am
ajuns să locuim și în Kiev.
Recomandă-mi, din punctul de
vedere al unui cititor, trei cărți

În momente diferite din viața mea,
am avut cărți care mau marcat și
mau ajutat să mă maturizez. În
liceu făcusem o adevărată pasiune
pentru André Gide, JeanPaul Satre
și Eugen Ionescu. Perioada studii
lor a fost împărțită între Hermann
Hesse și sudamericani. A fost o
perioadă efervescentă, când înce
puseră să apară romanele lui Ga
briel Garcia Marquez, Ernesto
Sabato, Jorge Luis Borges, Mario
Vargas Llosa. Mie greu să aleg
doar trei cărți din literatura po
lonă, iar din cea universală mie și
mai greu. A fost o vreme când am
citit cu mai multă plăcere memo
rialistică, diaristică și literatura
faptelor, reportaj, decât am citit
ficțiune. În ultima vreme citesc
mai mult „pe furate“, am tot mai
multe de făcut și mam trezit gân
dindumă că e foarte bine că mai și
traduc, în felul acesta știu că mai
apuc să citesc o carte până la capăt.
Neputând să fac un top trei perso
nal al cărților care miau plăcut,
mă mulțumesc să enumăr trei din
cele cincișase cărți pe care o să le
lansez la Târgul Gaudeamus de la
București, pe 22 noiembrie 2019:
Józef Mackiewicz, Drumul spre ni
căieri, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj, 2019 (în traducerea
lui Constantin Geambașu); Włady
sław Szpilman, Pianistul. Amintiri
din Varșovia 19391945, Editura
Humanitas, 2019 (traducător –
Luiza Săvescu) și un roman istoric
din secolul al XIXlea al scriitoru
lui polonez Józef Ignacy Kras
zewski, Contesa Cosel, Editura
Universității din București, 2019
(traducător – Anca Irina Ionescu).
Cea mai recentă carte pe care ai
tradus-o și la ce lucrezi acum?

Ultima cartea tradusă a fost Olga
Tokarczuk, Poartăți plugul peste
oasele morților (Editura Poli
rom). Sub tipar e Zygmunt Miłos
zewski, Confuzia, și acum lucrez
la un volum de povestiri al Olgăi
Tokarczuk, apărut în 2017, urmat
de romanul Cărțile lui Iacob.
Ce faci într-o lume paralelă, în
care nu predai și nici nu traduci?

Sunt instructor de yin yoga și scriu
ghiduri de călătorie ale unor spații
puțin străbătute. Iar dacă maș opri
undeva pentru mai multă vreme, aș
deschide o cafenea literară pentru
persoane așa, ca mine, năpăstuite
de zeul alergiilor, unde aș oferi
mereu cafea și ceai de calitate și o
varietate de bunătățuri fără gluten,
fără lactoză, fără zahar rafinat, fără
soia și alți asemenea alergeni. SDC
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Ana Maria Sandu –
o viață frumos
înțeleasă
Fotograﬁa de pe coperta volumului autobiograﬁc Mama îmi spune că
am o viață frumoasă, publicat recent de Ana Maria Sandu la Editura
Polirom, mi-a readus în minte un fragment din poemul lui Nichita
Stănescu, Sunt un om viu: „E un spectacol de neuitat acela/ de-a ști,/
de-a descoperi/ harta universului în expansiune,/ în timp ce-ți
privești/ o fotograﬁe din copilărie!“.
DANA PÎRVAN

Jurnal al memoriei ce secretă
viață trăită sau, cum spune autoa
rea, „«mărturii» despre lumea mea,
așa cum am văzuto, am citito,
am scriso și am trăito până
acum“, volumul constituie portre
tul esențializat nu doar al unei
vieți, ci mai degrabă a unor trepte
de înțelegere a existenței.
Ana Maria Sandu strânge aici
texte scurte, autobiografice, decu
pând din propria viață întâm
plări, oameni, iubiri, suferințe,
călătorii, scene și personaje din
cărțile dragi (care se așază cu na
turalețe în contextele de viață
trăită, căreia îi sporesc discret și
sugestiv semnificațiile), ameste
când profunzimea cu blândețea
gândului și a cuvântului.
În fundalul fiecărei pagini se
simte înțelepciunea celui care ar
putea striga că nimic din ce e ome
nesc nu îi e străin. Doar că o face
șoptit, căci și ea a luat în serios și
iarba, și leii, iar hieroglifele de pe
papirusul vieții lasă descifrat tâlcul
poveștilor trăite, în miezul cărora

autoarea intră nici prea mult, nici
prea puțin, fix cât are nevoie să asi
gure fertilitatea înțelesurilor din
răni, din pietre și din schelării. Așa
cum se poate observa, de exemplu,
în aceste rânduri despre călătorii:
„Să vezi felul în care îmbătrânesc
oamenii mi se pare un motiv sufi
cient pentru a călători. Te poate
vindeca de multe angoase. Cred că
asta sa schimbat mult în mintea
mea de când cu plimbările. Am îm
blânzit puțin bătrânețea, am îm
brăcato mai colorat și mai altfel“.
LIPSA DE LIMITE A DISTANȚEI,
FEMINISMUL LIPSIT DE
OSTENTAȚIE
Pornind de la personajul feminin
din romanul Libertate al lui Fran
zen, Ana Maria Sandu ne face
cunoștință cu mama sa, portretul
bazat pe contraste radicale impu
nânduse cu atât mai mult atenției
cititorului. Așa cum se va întâmpla,
mai discret, cu oglinda în care se
vor reflecta mama și fiica: „Dintot
deauna am avut cu mama un soi de
complicitate. Victoriile mele sunt și
ale ei, chiar dacă nu vorbim despre
asta. Nimic nu o face mai fericită

decât să știe că reușesc să fac cemi
place. Din când în când îmi spune
că am o viață frumoasă. Eu știu
doar că e foarte diferită de a ei“.
Evocarea unor momente din
copilărie și din adolescență oferă
prilej de a creiona portretele
membrilor familiei, dar și de a
oferi mostre de realități politico
sociale: „Ușor, ușor am crescut toți
trei: și eu, și mama, și tata. Vremu
rile erau din ce în ce mai grele. În
magazine nu se mai găsea nimic,
cozile din fața alimentarelor pă
reau că nu se mișcă niciodată, iar
pe ecranele albnegru ale televi
zoarelor se sărbătoreau victoriile
mărețe ale socialismului, de di
mineața până seara. În afară de un
automobil proprietate personală,
numi aduc aminte ca ai mei săși
fi dorit ceva lungi perioade. Tră
iam fără să ne facem planuri, ca
niște pisici care vor doar să fie lă
sate în pace. Ne simțeam bine doar
când ne întorceam de pe drumuri
acasă și bunica făcuse deja focul și
mirosea a cald și a lemn ars în
toată casa“.
Prietenii legate dea lungul vie
ții, despărțiri, transformarea vieții
în literatură, literatura regăsită în
viață, nașterea unei alte realități din
cuvinte, impresii de lectură și de că
lătorie, scene din filme, scene coti
diene sau întâmplător zărite cu
coada ochiului, descrierea unor
colțișoare de viață intimă, scrierea
primei cărți la TârguJiu, scrisul ca
remediu la deznădejdea care dă târ
coale, mutările, întoarcerea acasă de
Sărbători, Decembrie 1989, prima
iubire din adolescență, admiterea la
facultate, studenția, locuri dragi din
București, afinități literare, micile,
dar neprețuitele bucurii de scriitor,

Facebook, moartea, relevanța lucru
rilor simple și adevărate, misterul
mecanicii dintre oameni, intimita
tea dimineților, lipsa de limite a dis
tanței, feminismul lipsit de osten
tație, viața virtuală – sunt doar o
parte dintre piesele prin care se des
chid porțile înțelegerii ce sporește
gradul de lizibilitate a vieții.
ESTE O CARTE DELECTABILĂ,
RECONFORTANTĂ
Ana Maria Sandu scrie pentru a
înțelege, pentru a da sens lucrurilor
și întâmplărilor din jur, pentru a intra
în pielea celorlalți, pentru a prinde
umbra zilelor. Limitele comprehen
sive și cele empatice sunt cele care fac
diferența, amintind de principiul lui
Mircea Horia Simionescu din Ne
sfârșitele primejdii, „atât ai înțeles,
atât ești“: „Cărțile pe care le scriu por
nesc de la lucruri pe care vreau să le
înțeleg. E ca atunci când te trezești,
după ce ai avut un vis ciudat, în care
se amestecă fețe cunoscute, locuri
prin care ai trecut și le știi bine, amin
tiri vechi, dar care sau ordonat întrun
fel neașteptat. Dimineața e apoi tul
bure, rămâne peste noapte un zaț
gros și neliniștitor“.
Mama îmi spune că am o via
ță frumoasă e o carte delectabilă,

reconfortantă, dar nu cu suprafețe
pe care să aluneci zglobiu, ci cu
dezghiocarea lucrurilor cu adevă
rat importante. Nu e loc în aceste
pagini pentru disperare, furie,
scrâșneli abrazive, lamentări pa
tetice sau învinuiri, dar lipsesc și
resemnările. Asumările implică, în
schimb, eleganță, luciditate se
nină și o frumusețe aproape insu
portabilă a înțelegerii.
„Acum am ajuns în punctul în
care scriu ca și când aș face jogging.
Fiecare zi contează. Îmi ima
ginez că sunt senină și motivată,
ca orice alergător din lumea asta.
Poate că de aceea scrisul e singu
rul moment din zi în care simt că
mă pulverizez și că nu mă mai
atinge nimic cu adevărat. […]
Mușchii mi se tonifică și obo
sesc în același timp. Mă mișc, deci
numi mai arăt vârsta și nu detec
tez nici o urmă proaspătă de celu
lită. Cuiburile de fire albe le pot
ușor întoarce din drum și nu va
mai fi nevoie să le tai cu forfecuța
doar ca să descopăr, de fiecare dată,
că sunt mai multe.“ SDC
Ana Maria Sandu, Mama îmi spune
că am o viaţă frumoasă, colecţia
Ego-grafii, Polirom, 2019
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Vasile Ernu, turneu de promovare
în București, Chișinău, Iași și Cluj
© Mircea Struţeanu

În perioada 29 noiembrie –
14 decembrie 2019, Vasile Ernu
va susține un turneu de promo
vare dedicat volumului Izgoniții,
apărut de curând în colecția
Egografii a Editurii Polirom,
disponibil și în format digital.
Astfel, autorul își va întâlni citito
rii din București, Chișinău, Iași și
Cluj, conform programului de
evenimente de mai jos.
BUCUREȘTI

Vineri, 29 noiembrie,
ora 19.00
l Lansare de carte & concert
Klezmer
l Londohome (Str. David Pra
porgescu, nr. 31, București)
l Invitați, alături de autor: Si
mona Popescu, BogdanAlexan
dru Stănescu
Muzică asigurată de Corina
Sîrghi, Shaun Williams, Vasile Ernu,
Klezmer & Co, și un ceaun cușer!
CHIȘINĂU

Marți, 3 decembrie
• ora 16.0018.00
Pe urmele Pogromului din
1903 (pornire de la Academia de
Științe a Moldovei, Bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt, nr. 1)
l Invitați: Irina Șihova, Vasile
Ernu
• ora 18.15
l Lansare de carte
Librăria din Centru (Bd. Ște
fan cel Mare și Sfânt, nr. 126)
l Invitați, alături de autor:
Elena LewickaPahomova, Ovidiu
Țichindeleanu, Ian Feldman
Miercuri, 4 decembrie
• ora 19.00
Dezbatere
Propaganda Café (Str. A. Șciu
sev, nr. 70)
l Invitați, alături de autor:
Alexei Tulbure, Petru Negură, Vi
talie Sprînceană
IAȘI

Joi, 5 decembrie, ora 17.00
l Librăria „Orest Tafrali“ (Bd.
Carol I, UAIC, Corp A)

l Întâlnire & dezbatere cu
elevii Clubului Logos
l Va modera: prof. Serinella
Zara

Vineri 6, decembrie, ora 19.00
l Beer Zone (Str. Alexandru
Lăpușneanu, nr. 16)
l Lansare de carte & muzică
klezmer, marca Vasile Ernu
l Invitați, alături de autor:
Diana Mărgărit, Liviu Antonesei,
Radu Andriescu
CLUJ

Sâmbătă, 14 decembrie,
ora 17.00
Casa Tranzit (Sr. George
Barițiu, nr. 16, ClujNapoca)
l Invitați, alături de autor:
Michael Shafir, Alex Goldiș, Valer
Simion Cosma
l Urmată de o masă cu priete
nii & muzică klezmer, marca Va
sile Ernu.
DESPRE CARTE
Volumul Izgoniții este al trei
lea din Mica trilogie a margina
lilor, din care mai fac parte Sec
tanții și Bandiții.
Sectanții a fost distins cu Pre
miul „Matei Brâncoveanu“ pentru
Literatură în 2015.
Bandiții a fost distins cu Pre
miul „Observator cultural“ pentru
eseistică/ publicistică în 2017.
l Sectanții este saga unei fa
milii din Bugeac: istoria unor
marginali religioși în Imperiul
Rus, România Mare și URSS. Este

aventura supraviețuirii unei co
munități sub multiple forme de
represiune: religioase, politice,
economice.
l Bandiții venea să dea un
răspuns personal întrebării: de
ce în viață un om devine Abel și
altul Cain, ce face ca unul să
omoare pe altul? Cum se instituie
legea și mecanismele de educație.
De ce educația în negativ e mai
puternică decât cea în pozitiv?
Mitul crimei și legii: totul poves
tit prin istoria unei relații dintre
un copil și un bandit.
l Izgoniții, ultima parte a trilo
giei marginalilor, vine să răspundă
unei alte teme majore. Tema cen
trală este una veterotestamentară:
lupta dintre cei doi gemeni Iacov și
Esau, fiii patriarhului Isaac. După
cum știți, Esau, care conform legii
trebuie să devină moștenitorul,
pierde tot în fața lui Iacov care, cu
ajutorul mamei, îi fură binecuvân
tarea tatălui, iar cu un blid de mân
care îi „cumpără drepturile“ flă
mândului Esau.
Ce se naște din acest „furt“?
Se naște primul război civil din is
torie, mitul primului război civil.
Mottoul poveștii: „Două neamuri
sunt în pântecele tău și două no
roade se vor despărți la ieșirea din
pântecele tău. Unul din noroadele
acestea va fi mai tare decât celă
lalt. Și cel mai mare va sluji celui
mai mic“. „Iată! Locuința ta va fi
lipsită de grăsimea pământului
și de roua cerului de sus. Vei trăi
din sabia ta și vei sluji fratelui tău,
dar, când te vei răscula, vei

scutura jugul lui de pe gâtul tău!“
Aceasta este tema. Povestea
este însă cu totul alta. Eroii cărții
repovestesc acest mit fondator al
războiului civil printro istorie a
unei familii de evrei din Chișinău
de la început de secolului XX. Este
istoria a doi frați, Sara și Aaron.
Viața și aventura lor au loc în
Imperiul Țarist între 1903, anul
primului pogrom cu rezonanță
globală care are loc la Chișinău, și
1917, când a avut loc Revoluția din
Rusia.
Este istoria unui război civil
modern, în condiții total diferite,
laice și radicale. Este istoria fră
mântării lor și istoria soluțiilor
lor la aceste nedreptăți care li se
fac. Ce răspuns dau ei când sunt
puși în fața violenței și a „furtului“
de drepturi sociale, politice, eco
nomice. Avem doi frați care dau
răspunsuri radical diferite la ace
leași probleme întrun debut de
secol nebun.
Vasile Ernu sa născut în
URSS în 1971. Este absolvent al
Facultății de Filosofie (Universita
tea „Al.I. Cuza“, Iași, 1996) și al unui
master de filosofie (Universitatea
„BabeșBolyai“, ClujNapoca, 1997).
A fost redactor fondator al revistei
„Philosophy & Stuff“ și redactor
asociat al revistei „Idea artă + so
cietate“. A activat în cadrul fun
dațiilor Idea și Tranzit și al edi
turilor Idea și Polirom. În ultimii
ani a avut rubrici de opinie în „Ro
mânia liberă“, HotNews, „Timpul“,
„Adevărul“, CriticAtacși „Libertatea“,

precum și rubrici permanente în
revistele „Noua literatură“, „Supli
mentul de cultură“ și „Observator
cultural“. A debutat cu volumul
Născut în URSS (2006, 2007, 2010,
2013 Polirom), tradus în rusă,
bulgară, spaniolă, italiană, ma
ghiară, poloneză, georgiană și ja
poneză. Cartea a fost nominali
zată la Premiul de debut al revis
tei „Cuvântul“, Premiul pentru
roman și memorialistică al revistei
„Observator cultural“ și Premiul
Opera Prima al Fundației Anoni
mul și a fost distinsă cu Premiul
pentru debut al „României lite
rare“ și cu Premiul pentru debut
al Uniunii Scriitorilor din Româ
nia. A mai publicat: Ultimii eretici
ai Imperiului (2009, Polirom; no
minalizată la Premiul pentru eseu
al revistei „Observator cultural“
și distinsă cu Premiul Tiuk!; tra
dusă în Italia); Ceea ce ne des
parte. Epistolarul de la Hanul lui
Manuc (împreună cu Bogdan
Alexandru Stănescu, 2010, Poli
rom); Intelighenția rusă azi (2012,
Cartier); Sunt un om de stânga
(2013, Cartier); Mică trilogie a
marginalilor. Sectanții (2015, 2017,
Polirom; distinsă cu Premiul Ma
tei Brâncoveanu pentru Litera
tură, 2015); Intelighenția basa
rabeană azi. Interviuri, discuții,
polemici despre Basarabia de ieri
și de azi (2016, Cartier); Mică tri
logie a marginalilor. Bandiții
(2016, 2017, Polirom; distinsă cu
Premiul pentru eseistică/publi
cistică al revistei „Observator cul
tural“, 2017); Jurnal la sfârșitul
lumii, I (2019, Cartier); Războiul
pisicilor (2019, Cartier; cu ilus
trații de Veronica Neacșu). A co
ordonat: Iluzia anticomunismului.
Lecturi critice ale Raportului Tis
măneanu (împreună cu Costi Ro
gozanu, Ciprian Șiulea și Ovidiu
Țichindeleanu, 2008, Cartier);
Ucraina live. Criza din Ucraina:
de la Maidan la război civil (îm
preună cu Florin Poenaru, 2014,
Tact); Republica Moldova la 25 de
ani. O încercare de bilanț (îm
preună cu Petru Negură și Vitalie
Sprînceană, 2016, Cartier). Este
unul dintre fondatorii și coordo
natorii proiectului www.critica
tac.ro. Mai multe detalii pe
www.ernu.ro. SDC
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Mike Horn – Latitudine
zero. 40.000 de kilometri
pentru a descoperi lumea
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Latitudine zero. 40.000 de kilometri pentru a descoperi
lumea, de Mike Horn, care va apărea în curând în colecția
„Hexagon. Cartea de călătorie“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Mam bucurat prea repede. La
700 km de coasta braziliană, intru
în prima mea furtună tropicală.
Nu e chiar o surpriză. Această
zonă este cunoscută pentru dezlăn
țuirile climatice. Aici, masele de aer
terestre provenind de pe Amazon
se ciocnesc de masele oceanice,
provocând depresiuni violente.
Speram în sinea mea să trec
prin ea. Na mers. O scădere bruscă

AUTORUL
Născut în 1966 la Johannesburg, MIKE HORN părăsește
Africa de Sud în 1990 și se
stabilește în Elveţia. Lucrează
mai întâi ca instructor de schi
și ca ghid de rafting și caiaccanoe, apoi se consacră explorărilor și aventurii. Printre altele, a coborât Amazonul înot,
a făcut singur ocolul lumii pe
la Ecuator, a parcurs Cercul
Polar arctic și a ajuns la Polul
Nord pe schiuri în timpul nopţii
polare. Alte cărţi publicate:
Connquering the impossible
(2005), Objectif: Pôle Nord de
nuit (2007), Aventurier de l’Extrême (2016), Antarctique, Le
rêve d’une vie (2018). SDC

CARTEA
Latitudine zero este povestea unei
mari provocări: aceea de a face
singur înconjurul lumii pe linia
Ecuatorului. Pe jos, cu bicicleta,
cu piroga sau pe micul său trima
ran cu vele, pornind în iunie 1999
din Gabon, exploratorul și aven
turierul Mike Horn va urma acest
fir invizibil de 40.000 de kilometri
fără să se abată niciodată mai

a presiunii atmosferice mă averti
zează de iminența pericolului. În
mod normal, ar trebui să cobor
imediat pânzele, căci odată prins
în furtună va fi prea târziu. Pre
siunea prea mare exercitată de
vânt va face manevra imposibilă
pentru un singur om. Dacă maș
pomeni cu toate pânzele desfă
șurate în furtună, aș avea doar
două opțiuni: să navighez cu vân
tul în față sau cu vântul în spate,
astfel încât să mă las împins cât
mai departe. Nu ar trebui în nici
un caz să las vântul să mă lo
vească din lateral, căci trimaranul
(care nare chilă) sar răsturna in
stantaneu.
Dar, dacă strâng pânzele, e
limpede ca lumina zilei, ambar
cațiunea își va reduce viteza. Or,

mult de 40 de kilometri de la el.
Va traversa trei oceane, va esca
lada două vârfuri de 6.000 de
metri, se va confrunta cu perico
lele junglei, cu traficanții de dro
guri în Columbia și cu ororile
războiului civil în Africa, trecând
de câteva ori la un pas de moarte.
La capătul acestui periplu, în oc
tombrie 2000, își va reîntâlni soția
pe aceeași plajă unde se despăr
țiseră cu 17 luni înainte. SDC

înaintez cu repeziciune și nam
deloc chef să irosesc acest avantaj.
Atunci, decid să risc oricear fi și
să las toate pânzele sus. Le voi co
borî în ultima clipă. Ultima clipă
este acel mic spațiu de liniște și
fără vânt dinainte de dezlănțuirea
elementelor naturii. Faimosul calm
dinaintea furtunii...
Dacă mă gândesc bine, poate
că o să țin pânzele întinse și după
aceea. Întro aversă scurtă, vântul
poate să atingă 70 de noduri. Dar e
posibil și să nu depășească 30 de
noduri și să se poată naviga...
Această incertitudine, care există
întotdeauna, ispitește ca o lovitură
la pocher. Dar pariul e periculos,
deoarece niște vânturi prea vio
lente ar putea să smulgă tot gree
mentul. În caz de dubiu, este pre
ferabil mereu să cobori pânzele.
Deodată, calm total. Apoi cad
primele picături grele. Le aud cum
lovesc puntea ambarcațiunii...
Și, brusc, le văd. Coame de
spumă se ivesc aproape peste tot
pe crestele valurilor, avântânduse
din largul oceanului spre mine.
Simt cum mi se contractă fie
care mușchi...
Brusc, orizontul se înnegu
rează ca și cum acolo, în depăr
tare, sar fi stins luminile. O ava
lanșă de nori negri enormi se nă
pustește asupra mea cu o viteză
impresionantă. Se face repede bez
nă. Dar țin în continuare pânzele
întinse ca sămi mențin viteza cât
mai mult posibil. Vântul devine
din ce în ce mai violent. Aștept...
Tot aștept... Nivelul de stres crește
enorm... Apoi, în ultima secundă,
până ca furtuna să mă lovească în
plin, reduc velatura și păstrez doar
focul de furtună și o suprafață
echivalentă a velei principale pen
tru echilibrare.
Vânturile se dezlănțuie. Acum,
bat din toate direcțiile în același
timp. Gonesc drept în furtună, în
timp ce ploaia intră și ea în joc. Ade
vărate rafale aproape orizontale,

care îmi biciuie fața cu o forță ex
traordinară.
Oceanul este și el cuprins de
nebunie. Coamele de spumă se
transformă în valuri uriașe. Am
barcațiunea pare de fiecare dată
gata să explodeze sub acele mase
lichide care o zdrobesc. Se ca
brează, dă înapoi, face salturi la
terale și chiar sărituri verticale
când e lovită din toate părțile în
același timp. Cu mușchii încor
dați și inima bătândumi cu pu
tere în piept, mă agăț cu toată
forța de postul meu de pilotaj...
Furtuna durează cinci ore.
Când se domolește, pe la mijlocul
nopții, îmi desfășor pânzele... feri
cit că mai sunt în viață.
A treia zi, pe la sfârșitul dimi
neții, totul reîncepe. De data asta,
aversa durează două ore în plus. O
nouă acalmie... și, după două zile,
altă dezlănțuire a mării și a ceru
lui. De data asta, e noapte când
încep ostilitățile, iar șocul este și
mai violent pentru că nu miam
dat seama ce se va întâmpla.
Deși cunoșteam particulari
tățile climaterice ale acestei re
giuni, nu mă așteptam să trec prin
trei furtuni pe o distanță de câ
teva sute de kilometri și în mai
puțin de șase zile.

Ca și cum vremea nar fi de
ajuns, mă aflu întro zonă de două
ori periculoasă: din cauza furtu
nilor, dar și a containerelor enor
me de oțel (cum era cel în care a
călătorit ambarcațiunea mea)
care sunt întâlnite deseori pe aici
plutind la suprafața apei.
Toți marinarii, chiar și cei de
ocazie ca mine, știu că în aceste
ape din apropierea coastei, unde
bântuie furtunile, cargourile cu
containere, care urcă spre SUA
sau coboară spre Țara de Foc, se
debarasează uneori în ocean de o
parte din încărcătură. Un mod ex
peditiv de a se ușura și a evita
naufragiul. Deoarece sunt închise
ermetic, containerele aruncate
peste bord nu se duc la fund, în
ciuda greutății lor. În funcție de
cantitatea de aer pe care o conțin,
unele sunt vizibile, altele plutesc
sub suprafața valurilor. Acestea
din urmă sunt în mod firesc cele
mai periculoase, pentru că le vezi
când e prea târziu. La viteza cu
care înaintez, dacă maș ciocni de
unul dintre ele, ambarcațiunea
mea sar putea face praf. Și această
mare mereu agitată de hulă face ca
vizibilitatea să fie aproape zero.
Evit două la limită. Norocul ma
ajutat cu siguranță să evit altele... SDC
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ANDREI GRUZSNICZKI DESPRE NOUL SĂU LUNGMETRAJ, ZAVERA:

„Am ținut foarte mult la rigoarea
matematică a acestui proiect“
© Adi Marineci

Al treilea lungmetraj al lui Andrei
Gruzsniczki, Zavera, e interesant
pentru felul cum pune în relație
narațiunea cu muzica pentru a
construi o dramă psihologică des
pre un tânăr antreprenor (Dorian
Boguță) a cărui existență se des
tramă după moartea accidentală
a celui mai bun prieten și parte
ner de afaceri (Șerban Pavlu).

IULIA BLAGA

Filmul produs de Saga Film a in
trat în cinematografe în 29 no
iembrie și îi mai are în distribuție
pe Ioana Flora, Medeea Marines
cu, Coca Bloos, Ioana Ana Maca
ria, Dan Tudor și alții. Regizorul a
scris scenariul împreună cu Mir
cea Stăiculescu și răspunde acum
întrebărilor SDC.
Zavera e un film muzical nu numai datorită celor opt gimnopedii
pomenite în subtitlu și titlurilor
capitolelor, dar și prin felul cum e
scris, de pildă prin motivele care
se repetă (curățatul armei ș.a.).
Sunt foarte curioasă dacă punctul de plecare pentru poveste a
fost (și) muzica lui Erik Satie, ale
cărui două Gnossienne se aud în
film în interpretarea lui Cristian
Lolea (autorul muzicii originale).

În construcția poveștii, Satie a
apărut mai târziu. Cum am decla
rat mai demult întrun alt inter
viu, filmul a pornit la început ca o
poveste multiplă, pe mai multe
subploturi, cu opt protagoniști.
Din motive de regândire buge
tară, am intrat în cele din urmă în
filmare cu această variantă, a
eroului unic, care duce însă po
vestea inițială. Această structură
a adus după sine constructul lo
gic, aproape matematic, al celor
nouă zile din viața personajului
Ștefan, un ins marcat de idiosin
crazii, fobii, ticuri. Construcția pe
zile a adus după sine titlurile ca
pitolelor și muzica lui Satie.
De ce nu ai folosit Gymnopediile
în coloana sonoră, ci numai
Gnossiennele?

Aici am săl citez pe Cristi Lolea,
compozitorul piesei finale de ge
neric, dar și interpretul muzicii
lui Satie din film. Discuția cu el pe
tema muzicală a filmului a marcat
trei puncte: Gnossiennele sunt
mai discursive (narative) și mai
contemplative decât Gymnope
diile; Gnossiennele 3 și 4 (cele fo
losite în film) sunt mai potrivite
ca atmosferă nu numai în com
parație cu Gymnopediile, ci și cu
celelalte Gnossienne; și în plus
Gymnopediile sunt mult prea cu
noscute (No.1 în special).
Iar eu, în toată perioada în
care am căutat muzica potrivită
pentru film, îmi doream ceva la
hotarele celebrității, dar și ale ui
tării. Sau măcar ceva mai puțin
„frecventat“.
Sunt două scene în care eroul
ascultă o emisiune radiofonică
despre limba română, iar la a
doua sunt explicate sensurile
cuvântului „zaveră“ – printre altele, acțiune violentă împotriva
unei nedreptăți, tumult, zarvă
agitație. Revenind la ce spuneam mai sus, zavera – adică
trădarea venită de la cel mai bun
prieten, este tumultul, zgomotul care strică armonia
existenței lui Ștefan? De ce ai
ținut să explici asta?

Desigur, și zavera, și zgomotul, și
bruiajul sunt toate în Ștefan. Ele
generează conflictul și nevroza
lui. Iar explicitarea cuvântul a
apărut necesară undeva în post
producția filmului, când am con
stat, spre surpriza mea, că foarte
mulți oameni nu știu sensul

cuvântului. Iar în clipa în care ci
neva căuta „Zavera“ printre nu
mele personajelor din scenariu,
am ales ca filmul să fie și dicțio
narul. Rămâne însă și spectatoru
lui de descâlcit ceva – de ce
„Eteria“ a ajuns la noi să fie cunos
cută, grație unui cuvânt bulgă
resc, drept „Zavera“?!
Mi-a plăcut cum ai construit
tensiunea de thriller psihologic
înăbușit, dar finalul mi s-a părut
brusc și nu cum mă așteptam.
Fără a-l dezvălui, poți explica de
ce în numerotarea capitolelor ai
sărit de la gimnopedia a noua
(dacă nu mă înșel) la a 19-a (finalul), deși spui de la început că
filmul are doar opt gimnopedii?
Nu crezi că va fi derutant pentru
spectator?

Poate fi derutant, dar, matematic,
este corect, și am ținut foarte
mult la rigoarea matematică a
acestui proiect, care are o struc
tură simplă. Urmărim 19 zile din
viața lui Ștefan – 19 gimnopedii,
fiecare zi ca o serbare e vieții, ca
un rit de „trecere“, de inițiere. Din
care, cum spuneam la început,
noi vedem doar nouă zile/ gim
nopedii, și anume cele enumerate
în titluri.
Ștefan va trece prin: negare,
furie, negociere, depresie și ac
ceptare. Iar rezoluția lui este con
struită lent în ultimele trei sec
vențe/ trei zile – sintetizând eta
pele transformării lui Ștefan.
Consider că acest final, lent, în
trei secvențe, spune tot ce trebuia
spus despre deciziile și acțiunile
personajului.

Ai avut și altă variantă de final
pentru această scuturare de
plăci tectonice care i se întâmplă personajului principal?

În primă instanță, finalul te poate
surprinde. Dar apoi îți dai seama că
era cât se poate de firesc să fie așa.
Ștefan avea trei variante (excep
tând varianta tip Aurora): despăr
țire, împăcare, împăcarea despăr
țită. Am ales varianta care mi se
părea că reflecta cel mai bine perso
najul, în care poate teama de necu
noscut și dorința de a păstra niște
aparențe înving. Lupta și victoria lui
Ștefan sau dus pe un alt plan.
Zavera nu mi se pare un film de
actualitate, vreau să spun că nu
cred că asta e miza lui, dar toate
referințele la realitate sunt autentice. Cât de important a fost
pentru tine și pentru poveste să
ancorezi această dramă psihologică într-un context cât mai
riguros și mai atent?

Zavera are la bază o temă gene
rală și veche de când lumea –
prietenia înșelată. Dar, pe sub
teme, în fiecare zi din viața lui
Ștefan găsim toate obsesiile socie
tății contemporane (care la noi
funcționează doar de fațadă): îm
părțirea deșeurilor pe căprării
deși, când sunt strânse, ele se pun
la un loc; folosirea corectitudinii
politice în limbajul de zi cu zi (o
cauză aparent pierdută); propen
siunea celor foarte bogați spre
sporturi exotice (vezi aici pușca
care presupune o vânătoare); în
grijirea bătrânilor bazândune pe
supermarketul de cartier și pe ve
cini etc.
În final, filmul vorbește de
spre drama omului care încearcă
să găsească un adevăr ascuns în
spatele multor minciuni. Este lip
sit de actualitate? Nu știu, poate.
Ce calități ai căutat în actorii din
rolurile principale? Mă refer mai
ales la personajele interpretate
de Dorian Boguță și Ioana Flora.

În general ceea ce caut la toți ac
torii cu care lucrez : adevăr, duali
tate, gând interior. În cazul de față,
Dorian Boguță a fost alegerea na
turală pentru Ștefan, prin energia,
vitalitatea și aparenta lui dificultate

de a se conecta cu ceilalți. Dorian
poartă cu el un mister.
Cu Ioana a fost altă poveste,
ceva ce ține de karma acestui pro
iect. În perioada de casting am
avut trei variante de Roxane. Fie
care din ele construia, în angrenaj
cu Ștefan, relații total diferite. Am
ales varianta care să aducă un plus
de, săi zicem, nebunie și mister.
Eram pe la mijlocul filmării și
urma să avem prima zi de filmare
cu „această“ Roxana. Întâmplarea
a făcut ca în dimineața zilei res
pective actrița să ajungă cu mâna
în ghips în urma unui accident
stupid din seara precedentă. A
trebuit să revizuiesc dintro dată
relația dintre Ștefan și soție, să
schimb tot ceea ce gândisem de la
începutul filmării despre ei. Ți
nând cont de ceea ce filmasem
deja cu Ștefan, varianta optimă a
devenit Ioana Flora.
În acest moment Ioana aduce
în proiect, în relație cu Dorian, o
prospețime, un secret și o frustrare.
Și, în egală măsură, o aparentă ne
îndemânare în relația cu ceilalți –
pandantul perfect pentru Ștefan.
Dificultățile ei de adaptare credibi
lizează posibilitatea clivajului din
tre cei doi parteneri. E important să
crezi că ceea ce bănuiește Ștefan
poate fi adevărat.
Am mai făcut interviuri până
acum, dar nu cred te-am întrebat niciodată care sunt cineaștii
tăi preferați. Te întreb pentru că
mă aștept să-i pomenești pe
Kieslowski și Antonioni.

Corect. Totuși, dacă ar fi săi pun
întro ordine, aș începe cu Anto
nioni, laș sări pe moment pe Kie
slowski și laș nota în schimb pe
Forman, iar apoi aș pomeni de
Kubrick. Ca să ajung abia acum la
Kieslowski, la Roy Andersson și
Nuri Bilge Ceylan. Și lista ar fi
doar așa, începută... SDC

14

ANUL XVI NR. 666
30 NOIEMBRIE – 6 DECEMBRIE 2019
www.suplimentuldecultura.ro

Pop sau rock? Cine domină lumea digitală
În vara anului 2019, unul dintre
marile evenimente a fost reveni
rea unui importantă grup de
progressive metal, Tool, al cărui
nou album sa bucurat de un
uriaș succes, în ciuda tendințelor
actuale în muzică și a faptului că
membrii formației sau declarat,
până acum, în favoarea versiunii
„tangibile“ a muzicii lor și mai
puțin a difuzării acesteia în
streaming.
Succesul noului album Tool, Fear
Inoculum, este incontestabil: toate
piesele au intrat în Top 25 Bill
board’s Hot Rock Songs, iar în sep
tembrie formația număra 27 de
milioane de ascultări pe servicii de
streaming.
Succesul unei trupe de rock
„de pe vremea lui tata“ în actualul
climat muzical ia făcut pe cei de la
viberate.com să analizeze situația
și să vadă cine și ce gen domină pe
piața muzicală actuală, așa cum
este ea prezentă pe internet.
Examinând 500 de artiști și

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

măsurând popularitatea lor digi
tală pe social media precum Twit
ter și Instagram și pe servicii de
streaming (Spotify, SoundCloud
sau YouTube), ziariștii de la vibe
rate.com au ajuns la concluzia că
topurile popularității pe rețele
sociale sunt dominate de muzicie
nii pop, care reprezintă 41,5%
din clasament. În timp ce artiști

precum Ariana Grande sau Tay
lor Swift ocupă poziții fruntașe,
prima trupă de rock din clasa
ment este Coldplay, abia pe
poziția 33. Pe aceste rețele, popul
este campion dincolo de orice în
doială, cu 14,8 milioane de follo
weri pe Instagram, 10,1 milioane
pe Twitter și cu 35,9 milioane de
„interacțiuni“ pe YouTube.

Când vine vorba de streaming
însă, lucrurile se schimbă. Fanii
rock și metal preferă să asculte
muzică pe Spotify sau Sound
Cloud, unde rockul depășește po
pul la followeri cu 1 milion. La fel,
muzica heavy metal este foarte
populară și pe YouTube, cu 30 de
milioane de „interacțiuni“.
„Aceste rezultate sugerează

că fanii rock nu sunt atât de in
teresați de aspectul vizual al mu
zicii, pe care se bazează Insta
gram, și preferă să se concentreze
pe melodii și pe formații ca întreg,
ascultând în streaming albume
întregi și susținând cu mare fide
litate trupe legendare precum
AC/DC, Red Hot Chilli Peppers
sau Guns N’ Roses“, scrie vibe
rate.com. „De partea cealaltă, mu
zica pop pare a se adresa tuturor
simțurilor pe intervale mai scur
te, oferind o imagerie frapantă,
coregrafie, divertisment și conți
nut social media care atrage mi
lioane de fani“.
În ce privește Tool și succesul
său, decizia de a își promova noul
album pe rețelele de streaming
sa dovedit a fi salutară. „Iar Tool
fiind una dintre «trupele pe care
le ascultă tata»“, scrie viberate.com,
„a reușit să împlinească una din
tre cele mai mari fantezii ale unui
tată: să arate copiilor că succesul
înseamnă mai mult decât likeuri
pe social media“. SDC

Molière nu a fost Corneille,
o spune algoritmul
O dispută mai veche de un secol
a fost tranșată de cercetătorii
francezi cu ajutorul tehnologiilor
moderne.
În 1919, scriitorul francez
Pierre Louÿs a susținut că poetul
Pierre Corneille a scris, de fapt, cele
mai faimoase piese ale lui Molière
(foto). Afirmațiile lui Louÿs au stâr
nit discuții în deceniile care au
urmat despre nivelul de educație al
lui Molière, despre programul lui
încărcat și despre raritatea manus
criselor pieselor lui.
Atrași în această dezbatere
din întâmplare, cercetătorii Flo
rian Cafiero de la Université de
Paris și JeanBaptiste Camps de la
Université Paris Sciences et Let
tres sau gândit să își ilustreze
cursurile de analiză lingvistică cu
acest exemplu de dispută. „Fără a
avea idee despre ce vom desco
peri“, recunoaște Cafiero.
Cei doi cercetători au analizat
cu ajutorul unui algoritm „specia
lizat în lingvistică“ textele pieselor
lui Molière, Pierre Corneille și ale

fratelui acestuia, Thomas, dar și
ale altor autori din epocă, concen
trânduse pe felul în care semna
tarii utilizau limba franceză, rime
le și gramatica. Algoritmul, care e
folosit și de poliție, a obținut re
zultatul căutat.
Astfel, Cafiero și Camps au reu
șit să dovedească faptul că piesele

lui Molière nu au fost în nici un
caz scrise de Pierre Corneille. Dar,
în același timp, ei nu exclud posi
bilitatea ca acestea să fi fost scrise
de altcineva dintre autorii stu
diați. „Oricum, cercetarea noastră
arată că toate piesele au fost
scrise de același individ“, spune
cei doi. SDC

ANUL XVI NR. 666
30 NOIEMBRIE – 6 DECEMBRIE 2019
www.suplimentuldecultura.ro

15

PE SCURT
Jack Reacher (două dintre ele au
fost adaptate în ultimii ani la ci
nema, cu Tom Cruise în rolul prin
cipal) locuiește în Statele Unite,
dar sa născut la Belfast.
SUPĂRĂRI DE CULISE
După eșecul usturător al ultimu
lui Terminator, regizorul filmului,
Tim Miller, asigură că nu va mai
lucra niciodată cu producătorul
James Cameron. Între cei doi au
fost numeroase conflicte dea lun
gul realizării filmului, ce au înce
put încă din faza scrierii scena
riului, Miller neavând posibilita
tea de a realiza montajul final al
filmului. „Cred că se poate scrie o
carte despre motivele eșecului
acestui film“, declară regizorul.
SUCCES DE STREAMING

HECATOMBA K-POP
Genul KPop (muzica pop origi
nară din Coreea de Sud), foarte
popular în ultimii ani, este zgu
duit, din nou, de moartea unei
alte vedete. Goo Hara (foto sus), o
cântăreață în vârstă de 28 de ani,
a fost găsită decedată duminică.
Hara probabil sa sinucis, la fel
ca alte vedete KPop, nemaipu
tând să facă față hărțuirilor on
line la care sunt supuse vedetele
sudcoreene, un fenomen tot mai
îngrijorător în ultima vreme.
Luna trecută, Sulli, o altă vedetă
și prietenă cu Goo Hara, de ase
menea sa sinucis, din același mo
tiv. La fel, în ultimii doi ani, șiau
luat viața și actrița Jeon TaeSoo
și un cântăreț în vârstă de 27 de
ani, Kim Jonghyun. Kpop este,

dincolo de lumina reflectoarelor,
o „lume fără milă“, spun ziarele.
Starurile renunță la viața privată,
sunt supuse unei presiuni imense
și de foarte multe ori devin vic
time ale bullyingului online. Pe
de altă parte, în Coreea de Sud, o
țară cu una dintre cele mai mari
rate a suicidului din lume, proble
mele mintale sunt tabu, ceea ce
face ca multe persoane suferind
de depresie să nu caute ajutor
specializat.
PREGĂTIRI DE BREXIT
Autorul britanic de succes inter
național Lee Child vrea să obțină
naționalitatea irlandeză pentru a
circula liber în Uniunea Euro
peană după Brexit. Child, care
este autorul seriei de romane cu

Lansat în urmă cu trei săptămâni,
serialul The Mandalorian, parte a
universului Star Wars, este un ma
re succes în Statele Unite, depășind
ca audiență pe rețele de streaming
foarte popularul Stranger Things.
Firma Parrott Analytics spune că
The Mandalorian a fost vizionat de
100 de milioane de ori, în vreme ce
Stranger Things, ultimul sezon, de
doar 81 de milioane.
UN SCENARIU PIERDUT
Poveste strict publicitară sau rea
lă? Un exemplar din scenariul
noului film Războiul stelelor, ui
tat de actorul John Boyega întro
cameră de hotel, a ajuns la vân
zare pe eBay. Din fericire, se spune,
cei de la Disney au aflat ime
diat și au reușit să blocheze vânza
rea înainte ca scenariul să ajungă
pe mâini străine.

COMENTARII
EXPLICATE
Chitaristul trupei The Who, Pete
Townshend (foto dreapta) a fost
silit să dea explicații după ce întrun
interviu recent în revista „Rolling
Stone“ declarase despre cei doi
foști membri ai trupei, decedați,
Keith Moon și John Entwistle:
„Slavă Domnului că au murit!
Pentru că era greu de lucrat cu ei!
Cred că disciplina mea muzicală,
eficiența mea muzicală, sunt lu
crurile care au ținut banda lao
laltă!“. Townshend sa simțit
obligat să revină asupra decla
rației întro postare pe Facebook:
„Declarația mea a fost ironică, în
trun stil pur englezesc. Și astăzi
sunt supărat pe ei că au murit.
Uneori, asta se vede. E egoism din
partea mea, dar așa simt eu“.
FEMINISM EXCESIV
Hollywoodul se află în plină cam
panie de propagandă feministă.
Astfel, actrița Elizabeth Banks
(foto jos) primește ca „recom
pensă“, după eșecul uriaș al fil
mului Charlie’s Angels, oferta de
a regiza și interpreta rolul princi
pal din The Invisible Woman, ver
siunea „feminină“ a romanului lui
H.G. Wells. Banks a regizat o ver
siune ultra feministă a filmului
Charlie’s Angels și care, lansată
recent, sa dovedit un gigantic eșec
comercial. Ca răspuns, regizoarea
a acuzat publicul (cel masculin,
evident) de sexism. În același timp,

circulă zvonul că Disney va reface
seria Pirații din Caraibe, dar că de
data aceasta locul popularului
Jack Sparrow, jucat de Johnny
Depp, va fi luat de o femeie pirat.
CULOAREA LUI
SUPERMAN
„Variety“ susține că studiourile
Warner Bros au discutat deja cu ac
torul de culoare Michael B. Jordan,
pe care producătorul J.J. Abrams
lar dori în rolul lui Superman în
trun viitor film. SDC
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Amurgul zeilor
IULIA BLAGA
FILM
Nu e vorba nici despre Wagner,
nici despre Luchino Visconti în
textul de mai jos, ci despre cel
mai recent film al lui Martin
Scorsese, așteptatul The Irish
man, salutat ca o fluturare de ba
tistă a unor legende ale cine
matografiei față de un soi de ci
nema și o lume raportat de care
sunt deja nostalgici.

The Irishman, adaptarea romanu
lui nonfiction I Heard You Paint
Houses: Frank „The Irishman“
Sheeran and Closing the Case on
Jimmy Hoffa (2004), scris de pro
curorul Charles Brandt, nu e des
pre mafioți, ci despre timp. O
încercare de a defini și delimita
curgerea lui, de al înțelege prin
trun travaliu nu neapărat retros
pectiv, pentru că Scorsese și sce
naristul Steve Zaillian se mișcă
după bunul plac înăuntrul perioa
dei dintre anii ’50 și ’90. La fel
ca în documentarul Rolling Thun
der Revue: A Bob Dylan Story By

Martin Scorsese, cineastul conti
nuă să aprofundeze fascinația
pentru relația dintre realitate și
recrearea ei prin cinema, de parcă
acest dutevino între planuri
temporale ar distila/ invoca până
la urmă tocmai esența vieții.
Lumea așteaptă filmul de
multă vreme și internetul dă toate
detaliile procesului de creație. De
Niro a citit cartea la apariție, sa în
drăgostit de personajul lui Frank
Sheeran, care din șofer de camion
ajunge mare mafiot, ucigândul se
pare pe Jimmy Hoffa, și la con
vins pe Scorsese să facă filmul.
Dezvoltarea proiectului a fost di
ficilă, chiar dacă distribuția a de
venit un fel de dream team – lui
De Niro alăturânduise Joe Pesci
(revenit de la pensie), Al Pacino și
Harvey Keitel. E a noua colabo
rare dintre De Niro și Scorsese,
dar prima dintre Pacino și regi
zor. Când în 2017 Paramount Pic
tures, care trebuia să distribuie
filmul în SUA, sa retras pentru că
dispăruse un finanțator impor
tant, Netflix a intrat pe fir și a sal
vat acest film de trei ore jumătate,
extrem de scump din cauza efec
telor speciale menite săi întine
rească pe actori. Filmul a avut
premiera mondială în 27 septem
brie 2019 la Festivalul de la New
York (festivalul lui De Niro) și a
intrat pe Netflix în 27 noiembrie,
marile rețele de distribuitori de ci
nema sabotândul pentru că Netflix

na așteptat 90 de zile ca filmul să
ruleze în săli (el a fost totuși achi
ziționat de cinemauri arthouse
unde a fost proiectat înainte de a
intra pe Netflix).
Nu se știe nici azi dacă Shee
ran chiar la ucis pe Hoffa (a ucis
însă atâția alții), ceea ce îl ajută pe
Scorsese să arate că cinemaul
poate crea o realitate paralelă în
șelătoare și credibilă prin deta
liile de epocă și mașinăria bine
unsă a narațiunii. Punând asta în
ecuația unui personaj care ră
mâne singur la sfârșitul vieții cu
toate păcatele în fața ochilor,
Scorsese a avut teren ideal nu
doar pentru ași revizita întreaga
carieră (primul film, Mean Streets,
tot cu De Niro și Keitel la făcut),
dar și pentru un fel de Once Upon
A Time in America à rebours (tot
De Niro strălucea și la Sergio

Leone), în care nu cel trădat de cel
mai bun prieten rămâne săși
plângă tinerețea pierdută și idea
lurile, ci cel care a trădat și mințit,
bătrânețea nefiind decât un pur
gatoriu.
De acord, întinerirea asta a ac
torilor are ceva monstruos în ea.
Când De Niro are 76 de ani, nici
mama VFXului nul mai poate
face să arate de 25, cât are la înce
putul cronologiei. (Pacino e mai
credibil, dar Jimmy Hoffa nu e pre
luat de la 20 de ani). Dar până și
această „șmecherie“ nereușită poa
te fi citită în cheie metatextuală.
The Irishman e un film despre tim
pul care nu curge ca apa sub pod,
de la A la B. Mereu există prin pro
cesul rememorării tot felul de de
tururi, reveniri și rescrieri. Era
necesar ca aceiași actori să joace
toate vârstele personajului, mai

Oftalmologie urbanistică
Ştiu că pare o denumire bom
bastică menită doar să atragă
privirea cititorului şi asupra
acestui colţ de ultimă pagină de
ziar, dar în realitate aşa şi este.
Apropo, sper că vă place noua
mea fotografie de autor.
Am o teorie formidabilă privind
ce anume motivează un primar să
acţioneze întru propăşirea urbei.
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Enunţul sună cam aşa: şansa de
dezvoltare a unui oraş este invers
proporţională cu gradul de feri
cire pe care primarul acestuia a
simţito în copilărie. Cu alte cu
vinte, un copil nefericit, care
adună frustrări, poate deveni un
mare edil.
Sunt ferm convins că în copi
lărie primarul oraşului Cluj Na
poca şia dorit foarte mult ca de
Crăciun să primească maşinuţa
aia chinezească cu baterii şi co
mandă prin fir. E posibil ca Ofi
ciul Poştal Mărgău să fi rătăcit
mereu scrisorile lui către Moş sau
Moşul să fi trecut printro fază

mai sărăcăcioasă a existenţei sale,
cert este că timp de mulţi ani ia
adus doar o batistuţă bleu. De ce
batistuţă?
Explicaţia primită în famile
era mereu aceeaşi: să poţi plânge
frumos atunci când vei vedea ma
şinuţele colegilor tăi. Totul a cul
minat cu o batistuţă bleu arun
cată în sobă şi un copil care, pri
vinduse în oglindă, şia jurat că
atunci când se va face mare va
deveni primar al Clujului şi îşi va
cumpăra multe maşini electrice
mari cât casa. Dar cum soarta o
face mereu pea ironica, omuleţul
a devenit primar, maşini electrice
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şia luat, însă mare tot nu sa fă
cut. Şi pentru ca răzbunarea să fie
completă, din informaţiile pri
mite de la biroul de achiziţii vă
pot spune că pentru toaleta ofi
cială a biroului edilului nu se
cumpără niciodată hârtie igie
nică, ci baxuri de batistuţe bleu.
Ei, se cam confirmă teoria mea,
nui aşa?

ales că filmul e în mare parte un
flashback, un fruct al imaginației
lui Sheeran care își rememorează
viața în azilul de bătrâni unde a
eșuat, așteptând, ca ultimul dino
zaur, să plece și el.
Poate că nu e o ironie că acest
good old movie cu mafioți și le
gende ale filmului – ultima lor
mare întâlnire  a fost salvat de
Netflix și poate fi văzut pe micul
ecran (nu la cinema). Poate că, la
fel ca întinerirea lor fizică ratată,
și acest lucru ne face să înțelegem
mai bine cum stă treaba cu tim
pul. Misterul lui rămâne intact.
Corabia merge înainte. SDC
Irlandezul/ The Irishman –
de Martin Scorsese, cu: Robert De
Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna
Paquin, Harvey Keitel

Bun, poate avem sceptici sau
cârcotaşi care spun că nu poţi ge
neraliza de la un singur exemplu.
Poftim, oraşul Iaşi. Ştiţi cât de mult
îşi doreşte un copil să se dea în
roata aia mare de la bâlci, da? Ai
impresia că pentru câteva secunde
atingi cerul, ba chiar îl poţi mânji
cu degetele în care strângi prajitu
rica aia negresă. Sau brownie, cum
îi zice acum. Dar ce te faci dacă nu
ţi se dă voie să urci, fiindcă roata
aia scârţâie şi pare că vrea să cadă
la fiecare adiere de vânt? Păi nimic,
doar îţi promiţi că vei ajunge pri
mar şi îţi vei monta în centrul ora
şului o roată mare, atât de mare
încât nimeni nu va mai fi sigur că
nu a nimerit în Londra. Toţi dorito
rii vor primi şi câte un brownie.
Clar, se va numi la fel de bombastic
ca şi articolul meu. Se va numi Iaşi
London Brown Eye. SDC

