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Pentru romanul Îmbunătățire
(traducere de Mihaela Ghiță),
scriitoarea americană Joan
Silber a primit în 2017 National
Book Critics Circle Award in
Fiction, iar în 2018 PEN/
Faulkner Award for Fiction.

„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest roman,
care va apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“ a 
Editurii Polirom.
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INTERVIU CU TRADUCĂTORUL 
CRISTIAN IONESCU

„PENTRU 
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NU E UN 
HOBBY, 
CI A DOUA
MESERIE”
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MINE,
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NU E UN 
HOBBY, 
CI A DOUA
MESERIE”

SCRIITORI ÎN IZOLARE (II)
Izolarea de azi se resimte la fel ca înainte de către
autori? Cum este scriitorul în izolare? Se poate bucura
de ea pentru a lucra? Am rugat o serie de scriitori
români să ne spună despre propria experiență.
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Scriitori în izolare (II)
Așa cum călătorului îi șade bine cu drumul, la fel și scrii -
torul este de obicei obișnuit cu solitudinea. Puțini sunt cei
care se simt bine să scrie în locuri publice, majoritatea
înclină să o facă în spațiul propriu. „Singurătatea creativă“
este căutată – iar aceasta înseamnă adesea ruperea de
cotidian; câți dintre scriitori nu au spus că, în lipsa unei
rezidențe culturale, nu ar fi reușit să își termine cartea? Sau
câți, asemenea lui Susan Sontag, nu anunțau și nu anunță
să nu fie deranjați în cursul dimineții? Fie că vorbim de
propriul birou, de pat, de o bibliotecă, de o rezidență ce
să asigure o formă de evadare, de desprindere, solitudinea
face casă bună cu scriitorul. Dar zilele acestea sunt diferite.
Astăzi, nici călătorului nu-i mai stă bine cu drumul, întreaga
lume încearcă să stea pe cât posibil în casă, în ciuda

faptului că se simte pentru mulți nevoia de a ieși, de a
socializa, de a se bucura de tot ce „înainte“ era la îndemână.
Și în România e la fel, ca și în mare parte din lume. Astăzi
călătorului nu-i mai stă bine pe drum, dar oare scriitorului îi
priește singurătatea când ea devine izolare?
Așa am ajuns la întrebarea: oare această izolare de azi se
resimte la fel ca înainte de către autori? Cum este scriitorul
în izolare? O percepe altfel? Se poate bucura de ea pentru
a lucra? Altfel spus, cum rezistă, ce face, cum scriitorește,
dacă o face? Am rugat o serie de scriitori români să ne
spună despre propria izolare. Mai jos regăsiți o a doua
parte a răs punsurilor, cu mulțumiri celor ce ni le-au oferit. 

DOSAR REALIZAT DE RADU CUCUTEANU

MIHAI BUZEA

Mă simt flatat, uimit și nedumerit
de solicitare. „Suplimentul de Cul�
tură“ îl întreabă pe Mihai Buzea ce
mai face?! Hai, că asta e ceva! Ne �
știind ce să răspund, m�am uitat și
eu pe net la ce�au răspuns alții și 
m�am micșorat pe loc. Ce preocu�
pări! Ce distanțare! Câtă senină�
tate! Câte lecturi „de recuperare“ –
numai clasici, nu mai grei, numai
importantissmi; sunt tristuț să ad �
mit că de cei mai mulți nici n�am
auzit, darămite să�mi fi propus să�i
„recuperez“! Am eu altele pe cap.

M�am uitat din nou peste brief
(„cum este scriitorul în izolare? Alt�
fel spus, cum rezistă, ce face, cum
scriitoricește?“) și mi�am zis s�o iau
gospodărește, că nu degeaba fac
oamenii de la „Suplimentul“ an�
cheta asta, au ei socotelile lor. Păi?

Scriitorul Mihai Buzea este de�
primat în izolare (varianta corectă
politic), adică este vai de capul lui
(varianta pe de�a dreptul). De�abia
ce�mi înjghebasem și eu un fel de
ceva, că nu pot să�i spun „viață“, c�a
venit boleșnița asta și s�a dus totul
pe copcă:di mi neața duceam copilul

la grădi, după�amiaza îl luam, în
serile de luni și de miercuri mă
duceam la cursurile de limbă
pentru imi granți, în cele de marți
și joi la sală, la BJJ, vineri seara
beam bere ieftină de la dugheana
paștunului din colț (Dębowe, bere
bună, poloneză, un euro cutia), hop
că venea weekendul și mă punea
nevasta la curățenie, făceam apar�
tamentul bec, ca profesioniștii. Ce
vremuri, domnule! Acum stăm toți
trei acasă, claie peste grăma dă, pa și
pusi socializare cu localnicii, socia�
lizăm cu prințesele din desene ani�
mate (dar pe rând, când eu, când
soția, că mai trebuie să și muncim).
Noroc că e vremea bu nă, a dat căl�
dura, s�au umplut pădurile de
leurdă înflorită, mă plimb ore�n șir
cu cea mică și trăncănim despre
vrăjitoare: știați că vrăjitoarele,
când erau ele mici și proaste, au
ucenicit pe lângă dragoni pân�au
învățat meserie? Că fructele de ie�
deră de�aia sunt otră vitoare, ca să
facă meseriașele fel și fel de chestii
din sucul lor? Că urzicile pentru
ele sunt cum ar fi mușcatele pen�
tru mămici? Nici eu nu știam. 

Cum rezistă scriitorul Buzea?
Aia e, că nu prea rezistă. Ar trebui
să reziste prin cultură, să pună și
el mâna pe�o carte, ba chiar să
scrie ceva, eventual, sau – Doam �
ne apără și păzește! – să învețe
liste cu verbe neregulate, cu genul
substantivelor sau măcar să nu�
mere până la o sută și�napoi, dar

bietul nici asta nu e�n stare. Stă cu
capu�ntre urechi, ca vătuiul în bos�
chet, și�așteaptă să treacă urgia.
Cred că e și�un cuvânt dichisit pen�
tru asta: „stază“ (nici o frică, m�am
uitat pe dex.ro ca să fiu sigur. Sigur
tot nu�s, dar dă bine la colegii mei,
intelectualii).

De făcut, fac mâncare, gătesc.
Borșuri, tocănițe, pilafuri, salate,
cartofi la cuptor, legume de tot
felul, deja nu mă mai sperii de
wok, chit că nu pot spune că i�aș
înțelege toate posibilitățile (intu�
iesc că�s multe altele, dar nu 
m�arunc, să nu stric ingredientele,
c�au costat bani și e păcat). Am in�
ventat și eu ceva: ciorba de pitpa�
lac. Poate�așa să rămân în istorie,
cine știe?! Cu cărțile m�am lămu�
rit, am sunat la editură să�ntreb de
vânzări, m�a umflat plânsul, am
căzut la fandacsie. Treabă grea,
asta cu succesul, nu i�am dat de
cap. Trebuie să fie un chichirez!

Cu scriitoriceala�i nașpa, tra�
gedie antică, Eschil este mici co pii:
m�apucasem de romanul vieții me �
le, aveam totul, domnule, totul!
Pară mălăiață în gura lui nătăfleață,
doar să�nșir cuvintele alea pe hâr�
tie, atât! Acum am rămas ca crapii
pe uscat. Dau degeaba din buze,
casc „urechile“ după aer, cum zicea
străbunică�mea Ecaterina Ceangă,
Dumnezeu s�o ierte, că tare mult îi
plăcea crapul prăjit; născută în Im�
periul Rus, alte vremuri, ce să faci,
n�ai ce să faci. Ismail! SDC

Ca crapii pe uscat
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Numai carte în vremea
covidului să nu fii
LAVINIA BĂLULESCU

Azi pentru mine e ziua de izolare cu numă�
rul 30. M�am mutat din București în Cluj�
Napoca anul trecut, în august, așa că nu
cunosc foarte bine orașul. În perioada de
când sunt aici am tot amânat să merg în
recunoaștere, iar acum nici că am prea
multe șanse. 

Am început carantina cu gândul că o
să�mi adaptez programul zilnic și fix asta
am făcut. În prima partea a zilei, timp de
vreo 9 ore, îmi fac treaba pentru job. Sunt
disciplinată, îmi pun ceasul să sune, mă tre�
zesc, mănânc, iar la 9 fix mă mut în sufrage�
rie, unde mi�am făcut „biroul“. Iau o pauză
de jumătate de oră la prânz, mănânc iar și
revin la treabă. În jurul orei 18.00, îmi în�
chid laptopul de lucru, mi�l deschid pe cel
personal și mă apuc de alte treburi. 

De fapt, în ultima vreme nu l�am mai
deschis zilnic pe cel personal, pentru că am
încheiat recent un proiect important: volu�
mul Steinhardt – Bughi mambo rag, pentru
colecția Biografii romanțate de la Editura
Polirom. Am început să scriu cartea anul
trecut, în vară, cam pe când m�am mutat la
Cluj, și am ajuns cu ea spre final chiar la în�
ceputul carantinei. Nu a fost ușor: pe de o
parte, aveam un deadline pe care încercam
să îl respect și trebuia să fiu extrem de con�
centrată la tot ce scriam, la tot ce corectam,
iar pe de altă parte era această amenințare
a virusului. Greu, foarte greu am înaintat,
dar am reușit să ajung la final, cu o doză de
calm, deși anxietatea mă făcea să cred că o
să mi�l pierd la un moment dat. 

Singura mea salvare a fost că, în după�
amiezile în care lucram la carte, am încer�
cat să nu deschid site�urile de știri, nici
Facebookul. Dacă făceam asta, ziua era

pierdută. Stăteam poate chiar ore în șir ci�
tind, trecând de pe un site pe altul sau pur
și simplu pierzând vremea pe Facebook și
holbându�mă la ce mai zic unii și alții legat
de pandemie. 

Bănuiesc că mulți scriitori s�au apucat
de scris în perioada asta. Nu mă număr
printre ei. Dar nu știu câți erau la finalul
unui proiect. Recunosc că mi�a trecut prin
cap inclusiv faptul că nu voi reuși să termin
cartea, iar acum, că ea a fost trimisă la tipar,
simt că am scăpat de o mare apăsare. Acum,
după ce termin lucrul, mă apuc de gătit sau
mă uit la filme și așa mai trece o zi. Nu
reușesc să citesc, oricât de tare mi�ar plă�
cea. Am început o carte acum câteva zile,
dar n�am mai înaintat, și asta în condițiile
în care în mod normal citesc destul de mult.
Orice implică nu doar concentrare, ci și sta�
tul pe loc mai mult de câteva minute, mi se
pare destul de greu de realizat. Mă trezesc

învârtindu�mă dintr�o cameră în alta, fără
scop, mutând obiectele, căutând ceva, în�
tinzând mâna după telefon să văd ce s�a
mai întâmplat și atunci orice concentrare
dispare. 

Acum, că tot mai multe festivaluri și
târguri își anunță închiderea pentru anul
acesta, habar n�am ce soartă va avea
cărțulia mea. Numai carte în vremea covi�
dului să nu fii, îmi zic, dar apoi îmi revine
speranța că oamenii vor căuta să citească
oricum, oricâte interdicții și oricâte pande�
mii vor interveni. SDC

IONUȚ CHIVA

Norocul și nenorocul meu în această lume
a fost să mă trag dintr�un neam superfata�
list, mai fatalist decât noi, românii. De data
asta, cu corona, cred că e vorba de noroc.

În fine, ca să vin la temă, curiozitatea
revistei legată de ce fac scriitorii în caran�
tină, o să fac un mic ocol pentru a putea răs�
punde apoi: nimic special.

Pe vremea când Franța raporta două ca�
zuri de corona, trebuia să zburăm din Paris
spre Vietnam, însă ne�au anulat zborul.

A rămas deci să ne învârtim prin oraș,
să mă nimeresc într�un bar cu pereții ta �
petați cu mesaje de solidaritate intragen�
der, interetnică etc. și produse artizanale la
suprapreț, unde, ducându�mă să cumpăr o
bere, am tușit tusea mea tabagică de care o
să mor într�o zi – întorcându�mi fața înapoi
spre fata de la bar: era lividă, duse soli �
daritățile, idealul, singura problemă pe care
părea să o mai aibă de rezolvat era „pe unde
dracu’ ies de aici“. Era doar un glimpse din
ce urma să văd săptămânile viitoare pe Fa�
cebook, frica slută, subumană față de ciu�
mat. În România a început cu deja vechiul
război civil români intrateritoriu vs. români
extrateritoriu, unde primii, înnebuniți parcă

de frică, protestau că de ce sunt pri miți alți
cetățeni români înapoi în țară. Cum să văd
frica asta mutilantă la alți oameni mă bagă
într�un grețos cocktail emo țional de milă și
dispreț, prefer să nu insist pe subiect. Ori�
cum singurul răspuns valid este „ca să se
mire proștii“. 

În următoarele două zile numărul de
cazuri din Franța se exprima în trei cifre și
Parisul era mort, singura distracție fiind o
angajată de la Luvru care le striga furioasă

oamenilor de la coadă că stau degeaba, mu�
zeul e închis, furie amplificată de indi fe �
rența asiată cu care o priveau turiștii, fără
a mișca un pas. De fapt se derula o ședință
în care se dezbătea ideea de a�l închide –
furia obidită a femeii mi�era clară acum, 
i�era frică că prezența cozii va înclina ba �
lanța înspre o decizie nefastă. ☺

Am văzut Parisul de câteva ori, nu�mi
spune mai nimic, dar în acele două zile
moarte, în care avea parcă ceva din Bucu �
reștiul sărbătorilor, când pleacă studenții
pe acasă și lumea pe acasă, orașul ăla mi 
s�a părut în sfârșit straniu, puțin interesant.

Ne�am dus în Normandia, am stat pe
plaja goală, am băgat multe stridii și melci,
scurmând cu ace prin cochiliile alea de parcă
știam că n�o s�o mai facem prea curând.

Întorși acasă, ne�am autocarantinat
mai mult decât era nevoie doar pentru a
descoperi, la ieșire, că în jur urmau să se în�
chidă, pe rând, toate granițele, începea alt
fel de carantină. 

Acum, ce fac eu în izolare.
Păi, trăind în capătul unui sat mic care

de obicei pare părăsit, în coasta pădurii,
chiar nu�i mare diferență față de viața mea
normală, aș putea patina pagini întregi pe
gluma că singura diferență e că atunci când
ies noaptea cu câinele pe deal văd pe cer
semnificativ mai puține avioane decât ve�
deam înainte. 

Asta fac, ziua tai și smulg prin grădină,
încercând să țin lucrurile sub control acolo,
și noaptea beau și mă uit pe fb la oameni care
își pun poze cu ei purtând mască – bănuiesc

că își închipuie că arată într�un fel, negli�
jând două aspecte: 1. că oferă a 324�a poză
cu mască din acea zi; 2. că, ok, masca și mis�
terul, carnavalul de la Veneția gen, dar
sadly noi, românii, avem niște chipuri în
medie cam patibulare, un fel de albanezi
așa, și masca aia nu aduce și nu scade nimic,
e doar ca și cum ți�ai făcut poză la carnava�
lul de la Tirana.

După care, a doua zi, tai și smulg prin
grădină, mă spăl pe mâini când mi se
amintește, mă mai scap la câte un fruct nes�
pălat (ce ziceam: ce�o fi, o fi; mi se pare sin�
gurul fel în care viața merită trăită), fumez
o țigară pierzându�mă în ochii câinelui
meu, mă întorc la tăiat, încercând, ca și voi,
să nu îmi pun întrebarea – ok, dar mai lun�
gim mult asta? este asta viață să o trăiești?
Diferența e că eu nu mă refer la izolare și
tăiat prin grădină, se poate trăi acceptabil
așa, dar la când deschid netul și ce văd sunt
poze cu măști, jurnale de carantină în ziua
5, poezii de carantină, maratoane de poezie
online...

O să treacă și asta, nu virusul, dar izola�
rea, o să ieșiți o săptămână ca demenții
după care o să vă băgați înapoi în case, ca de
obicei, dar va trebui ca data viitoare să nu
mai alergăm în jur isterizați, suspicioși unii
față de ceilalți, pozând din apartamente bă�
trânii ieșiți în fața scării etc. etc. etc. 

Pentru asta trebuie cercetare intensă și
producere rapidă, în masă, de pastile pen�
tru moral enhancement, despre care vor�
besc acei savanți ieșiți parcă din Houelle� 
becq, Singer și elevii săi. SDC

Ziua de după
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Locuiesc, în chirie, pe o scară de
bloc ridicat în anii de după Al
Doilea Război Mondial pentru
ocupanții sovietici. Doamnele în
etate sunt sigure că, tocmai din
acest motiv, blocul nostru nu se
va prăbuși niciodată la marele
cutremur: dacă era pentru ruși,
vă dați seama...

Trăiesc vecinătatea vecinului ro �
mân: mă trezesc în acorduri de
bormașină și adorm ca un prunc
în timpul urletelor erotice ale ve�
cinei de la etajul doi, damă cu vi�
zite multe, chiar și în vremea pan� 
demiei. 

Între cele două momente ale
zilei se strecoară glasul de bariton
beat al vecinului care trăiește în
balcon vorbind la telefon despre
bricolaj și părțile femeiești de
care îi este dor. 

Aceasta este viața mea pu�
blică, perfect adevărată. Mai am,
cum are orice om, cum bine ne�a

învățat domnul Marquez, o viață
privată și una intimă. 

Despre cea intimă, desigur,
nu voi da nici o mărturie, nici în
fața Marii Adunări Naționale.

În schimb, despre viața mea
privată vă pot spune câte ceva: lo�
cuiesc în același bloc imaginar cu
oamenii mei preferați. 

La etajul unu stă domnul Pa�
nait Istrati, care, în rarele zile când
ajunge acasă, ne cheamă într�un
splendid living imaginar, unde ne
cântă la un pian imaginar, ne ser �
vește cu rachiu și, după ce se lasă
rugat pentru o vreme, ne poves �
tește ca o Șeherezadă istorii mag�
nifice și chipul său frumos se
aprinde atunci ca o flacără. 

Și Panaitaki povestește, po �
vestește înainte: se făcea că în
1907, la Damasc, se îndrăgostise
de o actriță de pantomimă, prilej
cu care și�a încercat și dânsul pu�
terile în meseria de actor de pan�
tomimă. Venea de la Cairo unde

fusese om�sandviș, făcând recla �
mă cinematografului Mignon.
Stătea în Piața Esbekish cu o pan�
cartă luminată în cârcă, refuzând
insistențele prostituatelor de a le
fi pește...

Ca actor de pantomimă, a in�
terpretat cu succes de stradă rolul
unui prinț mut și al unui călău
ino fensiv, câștigând nu mai puțin
de doi beșlici pe seară. 

Într�o astfel de seară îi puse și
Dumnezeul vagabonzilor mâna�n
cap și ajunse a cina la consulul rus,
sub candelabre copleșite de lux... 

Și povestește Panaitaki, po �
ves tește înainte: cum fu prins în
mrejele unei afaceri complicate
de alcov, un necaz de harem la
arabi, așa că își luă mai departe
tălpășița prin lume, până în Bei�
rut, unde...

Iar sus, la mansardă, stă dom�
nul Cioran, ascultă toată ziua Bach
și e chinuit de melancolie. Con�
soarta dumnealui, doamna Simone,

îi face legume la abur, fiindcă o ne�
norocită de gastrită îi dă necazuri
de patruzeci și patru de ani, trei
luni și cinci zile. 

Pe când avea șaptezeci de ani,
domnul Cioran a fugit de acasă
după o iubitoare de filosofie, o
nemțoaică longilină, care i s�a dă�
ruit într�un apartament de două
camere din orașul Köln, din Ger�
mania Federală. 

Domnului Cioran i s�a făcut
atunci poftă să�și petreacă eterni�
tatea plângând sub fusta dum�
neaei, dar despre asta nu vorbește
niciodată. 

Domnul Cioran e frumos și
sălbatic și vorbele lui cad uneori
ca o rafală de gloanțe oarbe. Îi
place să calomnieze tot universul,
dar ochii săi aprinși, ochii săi de
culoarea mărilor în furtună, sunt
totuși blânzi și spun o altă po�
veste: povestea unui suflet bun și
nemângâiat.

Iar aici, chiar la noi pe palier,

stă însuși Nenea Iancu. Și de câte
ori ne întâlnim refuzăm să păs�
trăm distanța regulamentară și
ne strângem mâinile încătușate în
mănuși chirurgicale.

Iar atunci Nenea își dă trage
masca mai sus de mustață și în�
cepe să ne vaite pe toți că nu 
ne�am născut bulgari. 

Uneori cerul coboară atât de
aproape de blocul nostru încât îl
putem vedea în ceruri, printr�o
ceață mov, pe bunul Dumnezeu râ�
zând și plângând în același timp. 

Se povestește că bunul Dum�
nezeu e chiar Charlie Chaplin, dar
nimeni nu a coborât vreodată din�
tre nori să ne spună adevărul, tot
adevărul și numai adevărul. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

La noi, pe Academiei

Într�un interviu din ultimii ei
ani, Simone de Beauvoir vorbea
despre lucrurile pe care regretă
că nu le mai poate face. Primele
două care îi veneau în minte
erau, perfect justificat, plimbatul
pe dealuri și mersul pe bicicletă.
(Pe un onorabil loc trei veneau
relațiile cu sexul opus, ceea ce
arată cât de mult suntem dispuși
să idealizăm lucrurile pe care nu
le mai avem.)

Cine nu are la îndemână nici dea �
luri, nici sexul opus, poate even�
tual să scrie în cunoștință de cauză
despre bicicletă, dacă aceasta se
află chiar acum alături pe balcon,
la un braț distanță. Eugenio Mon�
tale își amintește într�o proză
scurtă de toți câinii prezenți în
viața lui începând din copilărie.
Așa am putea vorbi și despre bici�
cletele pe care le�am avut. Simone
de Beauvoir învățase, e drept, 
să�și țină echilibrul pe două roți
abia la maturitate, dar asta n�a
făcut�o decât să fie mai pasionată
de aceas tă minunată mașină. Nu
știu dacă a apucat să vadă la sfâr �
șitul vieții filmul E.T., dar probabil

i�ar fi plăcut scena cu copiii care
încep să zboare pe bicicletele lor
(sau poate doar s�ar fi gândit că
scena e precedată de o aluzie cine�
matografică la Ladri di biciclette).

E greu de închipuit ceva mai
frumos decât să mergi pe bicicletă
pe o măgură însorită, așa că o să
las cu totul deoparte această pro�
blematică dureroasă. Dar chiar și
în oraș, bicicleta schimbă complet
raportul nostru ontologic cu rea�
litatea, și nu mă refer aici la câte
kilograme poți aduce acasă de la
supermarket. În anul cât am fost
student Erasmus am fost nedes �
părțit de bicicleta mea împrumu�
tată, o Gazelle olandeză de al cărei
design nespus de practic nu am
încetat să mă minunez până când,

într�un târziu, mi�am dat seama
că era o bicicletă de damă, fără
bara transversală. Pe ea ieșeam
din Münster pe Horstmarer Lands�
weg, până începeau fazanii să
zboare prin fața mea disperați,
dar și având grijă să nu fie totuși
prea departe de mine, ca să nu
piardă nimic din emoție. Acolo
am învățat să fac viraje de 90 de
grade, nu prea în scurt, evident,
fără să țin mâinile pe ghidon. Tot
acolo am citit Henry Miller, din
care în română nu fuseseră tra�
duse pe�atunci decât porcoasele
Tropice, și am fost uimit să găsesc
nesfârșite și tandre pasaje (în
Nexus, parcă), despre bicicletele

lui în copilărie. Cât am făcut na�
veta cu trenul spre Haltern, tra�
versam orașul pe bicicletă dis�de�
dimineață la exact aceeași oră și
în stații aceiași oameni așteptau
primul autobuz. Am mai stat un
an într�un mic oraș universitar pe
bicicleta mea Calypso. Aici nu se
mai punea problema să iei mâi�
nile de pe ghidon, mai ales când
faci dreapta când traficul e pe
stânga. Polițiștii m�au surprins cu
modul lor de a interacționa cu
mine, strigând aproape afectuos
în urma mea să corectez cutare
chestie care li se părea lor că nu 
e�n regulă („Lights!“), fără însă să
mă oprească vreodată. Lipsa de

speranță din aceste strigăte ruti�
nate se regăsea de altfel și în
vocea tipului în mâna căruia am
depus plângerea după ce bicicleta
mea Calypso a fost furată din fața
casei (cablul gros cu care fusese
încuiată era pe trotuar ca tăiat de
drujba fină a unui extraterestru
cu accent britanic). Din fericire,
bicicleta asta nu era împrumu�
tată, ci târguită. După câțiva ani,
am avut o idee pe care n�o mai
avusesem până atunci, să împru�
mut de la prieteni două biciclete,
ca să am dacă, prin absurd, voi
primi vizitatori din patrie. Așa am
făcut mii de kilometri cu bicicleta
Rockrider; erau 13 km doar din
Ivry până în Bois de Boulogne. 
S�a stricat o singură dată, când
însă imediat s�au oprit lângă mi �
ne, apăruți din senin, doi români
cu vélo�taxi�uri, fiecare cu o cutie
mare de scule. Au plecat zicând
„Trăiască ai noștri!“. Bicicletele au
fost predate în stare bună. 

Niciodată nu am avut atâtea
probleme cu mașinile ca în anul în
care am mers prin București pe o
bicicletă verde ca cea din Molloy.
Asta deși locuiam lângă stra da
Traian și deci nu eram chiar în
gura lupului motorizat. Când ci�
neva mi�a furat�o până la urmă
din scara blocului unde era legată,
mi�a salvat probabil viața. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cum să fii fericit pe bicicletă
Ladri di biciclette, 
de Vittorio De Sica



Mai e puțin și se împlinesc două
luni de când trăim în carantină,
sub spectrul coronavirusului
care ne�a tulburat viețile. 

Ciudat:n�a fost nevoie de un război,
nici de o molimă – căci COVID�19
nu e în nici un caz Moartea Nea�
gră – ca să dea peste cap mersul
întregii planete. Nu poți să nu te
întrebi: chiar atât de fragilă să fie
societatea noastră de azi? Sau mai
degrabă temătoare, precaută, atât
de îngrijorată să nu�și piardă micul
ei confort (acolo unde există), încât
preferă să își schimbe cele mai
umane năravuri?

În fine, au trecut două luni –
aici, în România. În alte părți a tre�
cut mai mult. La început am privit
totul cu o ușoară nepăsare, una cam
de bravadă:nu�i mare lucru, doar o
gripă mai violentă, vine și trece.
Apoi ne�a copleșit teama:din China
au început să vină vești nepropa�
gandistice, au murit mii de oameni
și în Europa, în Italia regiuni întregi
au fost devastate, s�au înmulțit 

cazurile și în România, au apărut
primii morți... Inevitabilitatea epide�
miei ce se apropia de noi, teama de
moarte – la așa ceva nu poți rezista.

Așa că am intrat în carantină.
De atunci ne petrecem zilele în
casă și – cei mai norocoși – în
curte. Ieșim la cumpărături rar și
în grabă, cu măști pe față, cu mă �
nuși pe mâini, aruncând priviri
piezișe la oricine se apropie de
noi la raftul cu morcovi. În pri�
mele săptămâni ne temeam că o
să dispară alimentele, benzina,
curentul, că o să vină apocalipsa
COVID. Am făcut provizii, ca să 

rezistăm în jalnicul nostru buncăr.
Eu comentam ironic la vederea că�
rucioarelor arhipline și a rafturilor
goale din magazine, dar n�am pu �
tut să nu particip la goana după
hrană. Râdem, glumim, dar ne ali�
niem. Făină, două�trei kilograme,
de obicei nu folosim, dar să fie
acolo. Mălai, să tot mănânci mă�
măligă până la Ziua Judecății. Spirt
nu, nu se găsește, a dispărut – ba
cică s�ar mai găsi, aduc unele far�
macii, dar pe liste de așteptare. No�
rocul nostru a fost că ne�a prins
carantina cu vreo trei litri de spirt
în casă, rezerve de dinainte de co�
ronavirus, asta doar fiindcă sunt
un fost copil comunist, obișnuit să
cumpere lucruri pentru că nu se
știe. Dezinfectant? Nu, nu se gă �
sește nicăieri, dar noi aveam vreo
doi litri prin casă, nu întrebați de
ce – tot comunismului i�aș mul �
țumi dacă aș avea de ce. Și așa ne�am
aranjat micul adăpost anti�corona�
virus, la fel ca toată lumea.

Am început să ne spălăm ob�
sesiv pe mâini, nu doar după o

ieșire la cumpărături, ci și după
una în curte, fiindcă umblă vorba
că aerosolii împroșcați de tusea
unui bolnav de COVID�19 plutesc
vreo cinci�șase metri, adică și peste
gardul casei dacă, Doamne ferește,
tușește vreun bolnav afa ră, pe tro�
tuar. Când primeam cîte un pa�
chet, îl ștergeam cu dezinfectant
pe toate fețele și îl lă sam să stea
într�un loc ferit măcar două zile.

Apoi am lăsat pachetele să stea
doar o zi. Apoi câteva ore. Acum
doar le dezinfectăm, dar asta mai
mult din reflex, ardele nește, dacă�i
musai, atunci cu plăcere. Mă spăl
pe mâini când intru în casă, dar nu
mai cumpăr rezerve de alimente.
Oricum între timp rafturile maga�
zinelor gem de făină și mălai și griș
și conserve și tot ce lipsea acum
vreo lună. Se găsește și spirt pe ici,
pe colo – la un preț de patru ori
mai mare, dar astea�s regulile pie �
ței, nu semnele apocalipsei, cerere
și ofertă, nu sfârșitul lumii.

Însă, mai mult decât orice, m�am
plictisit. Mi�e urât. Nu�s singurul:

lumea începe să freamăte, să se
întrebe cât mai durează. S�a sătu�
rat de carantină. Te obișnuiești cu
orice, chiar și cu ciuma, dar nu cu
izolarea de lume. Parcă nici dra �
cu’ nu mai e chiar așa de negru ca
ieri. Afară e o primăvară năval�
nică, e soare, cald, totul e înflorit,
terasele cafenelelor sunt pustii și
triste și noi ne închidem în case.
Ne crește părul, ne cresc unghiile,
ne crește urâtul. În ultimele zile
văd pe fereastră tot mai mulți oa�
meni ieșiți, poate la plimbare,
poate la cumpărături, pe jos, pe
biciclete, câte trei�patru sau chiar
mai mulți. Acum vreo lună rar ză�
reai pe cineva. 

Presimt că în curând urâtul o
să învingă teama. Și, cică, un cer�
cetător israelian afirmă că după
vreo șaptezeci de zile epidemia se
stinge oricum în focarele unde a
izbucnit, cu sau fără măsuri de
distanțare socială. Nu știu dacă se
înșală sau nu. Dar sunt sigur că îi
e și lui dor să bea o cafea la terasă,
într�o piață de la el din oraș. SDC
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Jurnal de coronavirus: teamă și urât

Cu cât va scădea economia româ�
nească în acest an? Minus șase la
sută, spune Comisia Europeană.
Ba nu, minus doi la sută, preci�
zează optimiștii aflați la putere la
București. Nu cred că știe cineva
la ora asta cu precizie ce se va în�
tâmpla cu economia României în
următoarele 8�10 luni. Nu e o
criză precum celelalte, ci o sistare
bruscă a activității în mai toate
sectoarele. Ceva ce n�am mai
trăit până acum.

E drept că multe domenii au în�
cercat să funcționeze, dar când o
țară întreagă se închide, iar oame�
nii se ascund unii de alții, e com�
plicat să crezi că vei menține
rezultatele pe care le înregistrai
cu doar trei luni în urmă.

Deci ce se va întâmpla cu eco�
nomia? În primul rând nu știm cum
va evolua pandemia. Dacă virusul
nu va mai fi atât de agresiv (că de
retras sigur nu se retrage pe termen
scurt și mediu!), atunci vom avea un
anume tip de comportament al ro�
mânilor. Frica va dispărea treptat,

oamenii vor redescoperi gustul
consumului, turismul își va reveni,
iar lucrurile în ansamblu vor evo�
lua în direc ția bună. Dacă însă noul
tip de coronavirus va rămâne mult
timp printre noi sau va lovi în va�
luri, atunci economia nu va ieși
prea repede din beznă.

Există și opinii că guvernele
au acționat prea dur, că au închis
totul fără să se gândească la con �
secințele economice și că reveni�
rea va fi enervant de lungă. Nu știu
dacă ar fi avut alternativă. Putea
spre exemplu vreun guvern să
facă în așa fel ca transportul să nu
fie res tric ționat în aceste două
luni? Era în regulă ca Europa să
nu fi ținut avioanele la sol? 

În primele zile ale apariției
pandemiei pe continentul euro�
pean a existat o unitate perfectă
între guverne și cetățeni. N�a mai
contat că PIB�urile se vor duce în
cap, pentru că frica de virusul ne�
cunoscut era uriașă. Încet�încet,
părerile s�au mai nuanțat, iar
curajoșii au început să strige că
dracul cu țepi nu�i așa de negru și

că planeta se sperie degeaba.
Imaginați�vă însă doar cum ar fi
arătat Italia fără lockdown.

Nici România n�a făcut ex �
cep ție, măsurile luate la noi fiind
printre cele mai dure din Europa.
Încă suntem în plină stare de
urgență, n�am depășit se pare vâr�
ful pandemiei, așa că e prematură
orice evaluare din punct de ve�
dere medical. 

Revenind la economie, eu unul
rămân același optimist. Nu vom re�
peta criza din 2009, pentru că nu
suntem în aceeași situație. Banche�
rii nu s�au baricadat în sedii, pen�
tru că stau pe un munte de bani și
pot acorda credite fără probleme.
Guvernul a schimbat și el placa
față de acum 12 ani. Nu mai auzim
nimic despre austeritate și tăieri
masive în diverse domenii. Ba dim�
potrivă. IMM�urile sunt ajutate, iar
sute de mii de oameni stau acasă pe
banii statului. Guvernul a conti�
nuat să pompeze bani în economie,
la fel cum au procedat marile pu�
teri economice ale lumii.

Putem spera la o revenire în

V, chiar dacă va urma un lung pro�
ces de adaptare la noua situație.
Oamenii se vor obișnui cu virusul,
ba se vor încăpățâna să�și crească
afacerile. Se vor construi în conti�
nuare clădiri noi de birouri, mal�
luri și blocuri turn. Vânzările de
mașini se vor relua treptat, chiar
vor crește într�un ritm susținut,
mai ales că și covidul ne arată că e
riscantă aglomerația din metrou,
tramvai sau autobuz.

Însă marea problemă o repre�
zintă încrederea. S�a acumulat o
tensiune uriașă peste tot în lume,
care este posibil să nu dispară în
următoarele săptămâni sau chiar
luni. Degeaba se deschid magazi�
nele, degeaba poți circula liber,
dacă nu ai încredere că vei fi să�
nătos atunci când te vei întoarce
acasă. Iar incertitudinea blo�
chează banii. Puțini investesc în
vremuri nesigure, mai degrabă își
strâng banii, iar acest tip de com�
portament omoară tranzacțiile și
încet�încet sufocă economia.

Aici e de fapt cheia revenirii
economice la cota de dinainte de

pandemie. Dacă banii se vor
mișca în piață, iar oamenii vor
avea încredere, atunci șansele re�
venirii cresc simțitor. E clar că
unele firme vor fi doborâte. Pe�
rioada lungă de inactivitate va
schimba peisajul, dacă nu l�a
schimbat deja. Însă alte companii
vor apărea la orizont, astfel că afa�
ceri care azi par o utopie vor
ajunge la maturitate într�un timp
record. Cine se va adapta și va
înțelege noua perspectivă va avea
de câștigat. Cine va plânge în con�
tinuare și va da vina pe soartă, gu�
vern sau ocultă, trăind cu pro� 
priile frici și neîmpliniri, va capota
chiar înainte ca pandemia să fi
atins pragul minim. Mergeți pe
în credere și adaptați�vă! Știu că
azi par doar vorbe frumoase, dar
e calea cea mai scurtă către V�ul
pe care ni�l dorim cu toții. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Pandemia, afacerile și încrederea



„Joi seară, la Filarmonică,
concert Hermann Scher -
chen: Simfonia I de
Beethoven, Serenata
notturna de Mozart și a
cincea simfonie de Mah -
ler, admirabilă, neașteptat
de frumoasă – în ciuda
temerei mele că trebuie
să fie ceva pretențios,
grandilocvent și absurd.“ 

E o notă în jurnalul lui Mihail Se�
bastian din martie 1937, la care
m�a trimis fulgerător integrala
Beethoven apărută la Deutsche
Grammophon în 24 aprilie 2020,
o ediție pe care v�o recomand aici.
Scurta frază Sebastian despre
Scherchen are pentru mine efect
de madlenă: nota scriitorului și
melomanului înveterat care a
semnat cu pseudonimul Flami�
nus numeroase cronici muzicale,
inclusiv în acel an în care dirijorul
german a concertat aproape în�
treaga stagiune la București, îmi
proiectează în memoria afectivă
articolele pe care regretatul Vic�
tor Eskenasy i le�a dedicat atât lui
Sebastian, cât și muzicianului
german aici, în SdeC. Beethoven�
Scherchen�Sebastian�Eskenasy,
un cvartet subiectiv pentru mine.

Simfoniile 1�9. Uverturi adu �
nă înregistrări mono realizate de
Hermann Scherchen între 1951�
1954 și remasterizate acum de
casa germană, disponibile și în
format digital, cu Orchestra Ope�
rei de Stat din Viena și Royal Phi�
larmonic Orchestra, dar și cu

English Baroque Orchestra, în
Ma rea Fugă, pe care am ascultat�o
în reeditările Westminster Archi�
ves ale label�ului Tahra, o casă de
discuri a cărei inițiatoare și spirit
tutelar a fost Myriam Scherchen,
fiica marelui dirijor și a profesoa�
rei românce de matematică Pia
Andronescu.

Pentru melomanii care nu po�
sedă sau – greu de crezut! – nu au
ascultat bijuteriile editate de Tahra,
cofretul scos de DG în anul jubileu�
lui beethovenian e unul obligato�
riu. Ediția 2020 cuprinde și uver� 
turile, câteva inedite, cu un bonus
din repetiția la Wellington Sieg op.
91 și Simfonia a III�a Eroica, versiu�
nea 1958 stereo, acea Eroică despre
care „Die Zeit“ a spus în 2000 că este
„probabil ce mai captivantă înregis�
trare beethoveniană făcută vreo�
dată“, alături de un text destul de
bun și câteva fotografii rare ale lui
Hermann Scherchen. 

UN OM CARE A CONDAMNAT
MEREU CONVENȚIONALUL

Integrala Beethoven/ Scherchen DG
2020 e o reeditare istorică, una de
colecție, în acest an în care aniver�
săm sfertul de mileniu Ludwig van
Beethoven. Scherchen, poate mai
mult decât colegii săi de generație
Furtwangler și Klemperer, a fost un
beethovenian prin excelență: tu�
mult, generozitate, umanism și
mai ales fidelitate pentru parti�
tură. A fost printre primii muzi�
cieni germani care s�a autoexilat
la ascensiunea nazismului în anii
’30, un om liber și un intelectual
care nu a făcut politică, dar și�a
afirmat ideile bine conturate, ca
artist de stânga. Era numit „der
rote Scherchen“ în mediile con�
servatoare europene și americane
și „imperialist“ în Rusia sovietică. 

A fost asistent și prieten al lui
Arnold Schoenberg și un fervent
apărător al cauzei muzicii seriale,
dar și un interpret fascinant al re�
pertoriului clasic, prin lecturi ne�
romantizate și moderne, avant la
lettre, ale marilor opusuri clasice.
A fost un generos, deseori în ca�
riera sa întreținând chiar din pro�
prii bani orchestre pe care le�a
dirijat. Socotit azi un mare inter�
pret al muzicii lui Mahler, Her�
mann Scherchen a fost un dirijor
complet, cu un repertoriu vast
între Bach și Schoenberg, un teo�
retician, estetician și acustician al
muzicii noi, care a avut printre
elevii săi interpreți și compozitori
ca Igor Markevici, Karl Amadeus
Hartmann, Luigi Nono, Luigi Dal�
lapiccola, Bruno Maderna și Ianis
Xenakis, în perioada Darmstadt,
acolo unde a predat o perioadă de
timp și a scris și un tratat de dirijat. 

Scherchen a fost una dintre
marile personalități muzicale ale
secolului XX, prin preocuparea
constantă pentru muzica contem�
porană, care l�a transformat în cel
mai implicat apologet al noilor
generații de compozitori europeni.
„Un om al Renașterii, ancorat în
realitatea contemporană, care a
servit muzica cu umilitatea artiza�
nului“, spunea Luigi Nono despre
el, poate cea mai bună descrierii a
perso nalității unui muzician căruia
îi datorăm, pe lângă arhicunoscuta
orchestrație la Arta fugii, și o moște �
nire interpretativă unică, cu multe
înregistrări emblematice, dintre
care integrala Beethoven e un must�
have pentru orice meloman. 

Hermann Scherchen credea
că un dirijor trebuie să înceapă
lucrul cu orchestra doar când
partitura era complet memorată
de efectivul simfonic, travaliul
ideal fiind cel din memorie. Docu�
mentarele filmate cu el la pupitru,
un om care a condamnat mereu
convenționalul, ne dezvăluie un
dirijor cu o gestică simplă și clară,
întotdeauna implicat, chiar cole�
ric și dur în repetiții. 

INTEGRALA SCHERCHEN
2020 E VIE

Despre meseria de șef de orches�
tră Scherchen credea că e cea a
unui om care trebuie să anime

muzica dincolo de note: „O mu�
zică lipsită de orice emoție, de
orice plăcere estetică sau rapor�
tare spirituală poate interesa un
profesionist, dar nu are nici un
sens pentru un ascultător obiș �
nuit“. A fost întotdeauna atent la
indicațiile compozitorilor pe text,
fiind unul dintre puținii șefi care
respecta cu sfințenie tempoul din
simfoniile beethoveniene, mani �
eră neobișnuită pentru confra ții
mai mult sau mai puțin subiec �
tivi: „Când se respectă instrucțiu �
nile lui Beethoven, simfoniile ca�
pătă ardoare spirituală și o mai
mare intensitate“, spunea într�un
text din 1963. 

„This is not Sherchen’s Bee �
thoven, is Beethoven’s Beetho ven“
notează bookletul colecției. Din�
colo de găselnița de marketing, e
un sâmbure bun de adevăr: inte�
grala Scherchen 2020 e vie, nicio�
dată plictisitoare, cu multă cu �
loare și nerv. Mi�a plăcut a III�a,
versiunea stereo din bonusul
1958, foarte clară, deși densă, cu
un marș funebru de o rezervată
demnitate: un lamento fără la�
crimi, monumental și obsedant.  

Și a V�a, cu Royal Philarmo�
nic, e rapidă, tempoul trimite la
Toscanini, dar Scherchen nu are
pic de furie, tumultul de obicei fu�
ribund e topit în întregul limpezit
de relaxările tematice. A II�a e lu�
dică și haydniană, cu un Scherzo
încântător, plutitor și vioi. A VIII�a
e surprinzătoare din nou prin vi�
teză, cu un Allegretto scherzando
plin de căldură și un Menuet
pompos, ușor sec. M�am îndrăgos�
tit de a VII�a, de prospețimea ei,
senzație atât de rară! Mi�au plăcut

uverturile Wellington Sieg – care
e aproape o zornăială festivistă cu
multe alămuri, mi�a sunat pentru
prima dată decent! –, Leonore,
Regele Ștefan și Marea Fugă, iar
repetiția din bonus e absolut de�
licioasă. A IX�a, 1952, ușor seacă,
cu o grijă obsesivă pentru obiec�
tivitate, cu un Adagio molto e can�
tabile incredibil și finalul vocal cu
minunatul tenor Petre Munteanu
în mare formă – Magda Laszlo,
Hildegarde Rssel�Majdan și Ri�
chard Standen sunt celelalte pre �
zențe solistice alături de Corul
Vienna Academic, așezat din pă�
cate ușor „pe lângă“ microfoane,
cu Oda bucuriei supra�expusă și
martelată. Favoritele mele sunt a
II�a, a III�a (versiunea bonus 58) și
a VII�a, dar muzica trebuie întot�
deauna ascultată, chiar și detrac�
torii obiectivismului vor găsi
lu cruri demne de admirat, în timp
ce fanii o vor adora!  

O integrală provocatoare, cu
un dirijor riguros, care a văzut mu�
zica dintotdeauna ca pe un conti�
nuum între vechi și nou. De ascultat
și păstrat. Mă gândesc la pasiunea
unui cronicar anume pentru Scher�
chen, cel cu care aș fi vrut mult să
discut această co lecție beethove�
niană de colecție, care lui i�ar fi plă�
cut, foarte mult, cu siguranță. Lui,
celui care folosea drept motto al
textelor sale din SdeC un citat cele�
bru din Hermann Scherchen: „Mu�
zica nu trebuie înțeleasă, ea trebuie
ascultată“. 

Lui Victor. SDC
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Hermann Scherchen. Integrala
simfoniilor beethoveniene CĂTĂLIN SAVA

RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Daniela Șilindean nu e
la prima întâlnire cu
Marco Martinelli. A mai
tradus un text al aces -
tuia în urmă cu câțiva
ani – Rumoare în ape –,
inclus în sumarul vo -
lumului Dramaturgie
italiană contemporană
editat de Fundația Cul -
turală „Camil Petrescu“
(Editura Cheiron, Bu -
curești, 2015). Piesa era
inspirată de dramele
migranților care fug din
calea războiului și a fost
pusă în scenă în vari an -
ta de spectacol-lectură
la Festivalul Interna țio -
nal de Teatru pentru
Publicul Tânăr din Iași,
în același an, popu lari -
zând și în țara noastră
numele și strategiile
estetice foarte originale
ale artistului din
peninsulă.

Italianul s�a profilat în peisajul
artistic al zilei printr�un fel foarte
neobișnuit de�a face teatru. În
1983, împreună cu Ermanna Mon�
tanari, a fondat Teatro delle Albe,
compania unde a exersat o foarte
interesantă metodă teatrală pen�
tru publicul tânăr (liceeni, mai

ales), pe care a denumit�o teatro
non�scuola. Recent, Editura Bru�
mar din Timișoara a scos o nouă
lucrare de�a lui Marco Martinelli,
în traducerea aceleiași Daniela
Șilindean, A�și face loc. Breșă în
teatru în 101 mișcări.

FORȚA IDEILOR TRANSMISE
PRIN CUVINTE PUTERNICE

O prefață foarte documentată
scrisă de Irina Wolf, critic de tea�
tru austriac apropiat de compa�
nia italianului și de succesele
acestuia, urmărindu�i produc ții �
le, maniera inovativă de�a lucra și
realizările, îl caracterizează pe
Martinelli și îi prezintă universul
stilistic. Martinelli este un artist
complex, scrie teatru și proză, re�
gizează teatru și film, dar e și pe�
dagog. „Filosofia non�scuola este
nucleul în jurul căreia s�a dezvol�
tat opera sa și care provine din
dorința conceperii unui teatru ce
își găsește sensul și noțiunea în
comunitate“, susține Irina Wolf în
cuvântul care deschide volumul.
„Punctul de plecare îl constituie
un text clasic – de exemplu al lui
Aristofan, Molière, Brecht sau
Shakespeare –, însă acesta este fo�
losit în lucrul efectiv cu grupurile

de liceeni doar atunci când tinerii
percep existența unei legături
între ei și paginile textului“, con�
tinuă aceasta. Tehnica lui s�a
orientat către marginalitatea din
colectivitățile urbane, edificându�se
pe entuziasmul și deschiderea de
care numai adolescenții sunt ca�
pabili, răspândindu�se, făcân du�și
loc, ca să parafrazăm, în formula
de teatru�laborator coordonat di�
rect de Martinelli. 

A�și face loc. Breșă în teatru
în 101 mișcări e un statement, o
declarație de intenții teatrale.
Mica notă a traducătoarei preci�
zează că „scriitura lui Marco Mar�
tinelli este una poetică. Cuvintele
sunt învestite cu putere și capătă
rol performativ“. A traduce un
asemenea text este o provocare
căreia Daniela Șilindean i�a făcut
față cu brio. Faptul că era foarte la
curent cu activitatea Teatro delle
Albe a garantat surprinderea spi�
ritului teatro non scuola care s�a
topit și a curs din limba italiană în
versiunea în română. În plus, pa�
siunea pentru arta teatrală a tra�
ducătoarei și buna cunoaștere a ei
din interior au adăugat condiții
suplimentare binevenite. 

Tălmăcirea făcută de Șilin dean
relevă atât forța ideilor transmise
prin cuvinte puternice, care înflă�
cărează, cât și poeticitatea lor. Sunt
două dintre trăsăturile care co�
există în textele lui Martinelli și care
fac ca teatrul lui să fie atât de spe�
cial, concomitent liric și militant. 

UN TEATRU EFERVESCENT

A�și face loc e structurată în 101
secvențe care vorbesc fiecare despre

arta teatrului așa cum o vede, în �
țelege și practică artistul din Ra�
venna. „Vorbesc aici, desigur,
de spre teatrul viu, animat, căruia
îi bate inima: acest teatru poate
chiar să își ia pulsul și respirația
de la un text mort“; teatrul e pen�
tru el „o artă copil“, un loc al „In�
vizibilului, al Revelației, al Orbi �
rii“, „o operă alchimică“, un „loc al
respectului maxim, respect pen�
tru demnitatea regală, aristocra�
tică, tulburătoare a celuilalt“. În
paginile cărții există și paragrafe
care�i vizează pe lucrătorii ce nu
se văd la rampă, de la tehnicieni,
organizatori și plasatori, la între�
gul organism colectiv al artei tea�
trale, meserii pe care le definește
prin „bucurie anevoioasă“. 

Nu�i uită nici pe spectatori „fă �
ră înțelepciunea spectatorilor nu se
merge nicăieri“, „e necesar să cultivi
meseria de spectator (…) ca pe un
coautor indispensabil“. Martinelli
mai vorbește foarte pasional –

acesta e semnul sub care stă scrie�
rea sa – despre „exercițiul de cetă �
țenie“, „punere în viață“, „a�și face
suflet“, „jocuri de echipă“, „alimen�
tarea concurenței“ etc., promovând
un teatru efervescent care conec�
tează participativ creatori și public. 

Prin traducerea manifestului
lui Marco Martinelli și al Teatro
delle Albe (tradus și publicat
până în prezent și în franceză și în
germană), Daniela Șilindean a
pregătit terenul pentru un proiect
al artistului care se va petrece, o
parte, și în România. La Divina
Commedia 2017�2021, produs de
Ravenna Festival, a avut etape și
la Nairobi, în Kenia, și va avea o
secvență și la Timișoara, în chiar
anul când se vor împlini 700 de
ani de la moartea lui Dante Ali�
ghieri. După Infernul – Ravenna
Festival (2017), Purgatoriul (Ma�
tera, 2019), urmează Paradisul
(2021), jucat în orașul de pe Bega
și la Ravenna. SDC
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PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Cum să-ți faci loc în teatru
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LAVINIA BĂLULESCU

Cum ai ajuns să traduci? 

Păi, din întâmplare... Aveam o co�
legă de facultate care lucra ca se�
cretar literar la Teatrul de Co� 
medie din București. Bref, mi�a
spus că regizorul Lucian Giur�
chescu, recent întors în țară din
Danemarca și care fusese invitat să
preia postul de director al Teatru�
lui de Comedie, era nemul țumit de
traducerea piesei Scan dal în culise
(în original, Noises Off) de Michael
Frayn și că dorea o nouă versiune.
Colega mea mi�a spus că tot ce tre�
buie să fac e să traduc zece pagini
din piesă, să le pun într�un plic și
să le depun la secretariat, unde am
primit un număr. Totul era „anoni�
mizat“, ca la admiterea la facultate.
Directorul teatrului și regizorul
spectacolului, Tudor Mărăscu, au
citit cele patru sau cinci propuneri
de traducere și au ales�o pe a mea.
Am semnat un contract cu Teatrul
de Comedie, am tradus integral
piesa – o savuroasă comedie de
situație și de limbaj – apoi am fost
invitat acasă la superba actriță
Sanda Toma, ca să vedem dacă „îi
intră în gură“ replicile traduse de
mine. Am învățat mult în aparta�
mentul ei din Calea Victoriei, in�
clusiv cum trebuie să sune un text
ca să curgă pe scenă. 

Ce a fost înainte de această 
primă experiență cu tradusul 
și ce a venit după? 

Până la prima experiență propriu�
zisă, nu m�am așteptat vreodată că
o să traduc literatură. Am terminat
un liceu de chimie industrială din
București și m�am hotărât să dau la

Litere după Revelion, în clasa a XII�a.
Pe vremea aia, admiterea se orga�
niza în iunie. Făcusem doar șapte
ani de engleză, pentru că începu�
sem în clasa a V�a cu limba rusă, și
am aflat îna inte de examen că, deși
dădeam la română�engleză, deci
nu la Limbi Străine, trebuia să
avem sub centură opt ani. Am re�
cuperat materia din manualul
lipsă cât de re pede și cât de bine
am putut. Am fost oarecum inhi�
bat, pentru că știam că o să concu�
rez cu elevi care făcuseră meditații
pentru facultate cel puțin doi ani.
M�am bazat pe literatura română și
pe gramatică, dar am luat cea mai
mare notă la engleză. Am ajuns să
traduc nu pentru că știam engleză,
ci pentru că știam gramatica limbii
engleze și, înainte de orice, știam să
vorbesc românește, pentru că am
citit și am povestit de când mă știu.
Cred însă că am avut și noroc. Iar
prima expe ri ență a fost una plă�
cută. Și să nu uităm că traducerea
de teatru e diferită, în comparație

cu cea de proză. Citești și recitești
replicile cu voce tare și te întrebi:
oare sunt prea lungi, prea scurte,
nu cumva sună împiedicat? Când
traduci o piesă, trebuie să auzi per�
sonajul vorbind și, la modul ideal,
să�l vezi trăind pe scenă. Așa eviți
cuvintele prea lungi sau cu prea
multe consoane și, mai ales, repro�
duci, dacă ai talent, firescul persona�
jului, așa cum e el. M�am bucurat și
de senzația pe care am avut�o la
premiera spectacolului, când oa�
menii au râs și au aplaudat la final.
Am simțit că am contribuit și eu,
cât de puțin, la succesul comediei
Scandal în culise. M�a încurajat și
faptul că alegerea traducerii mele 
s�a făcut într�o manieră cu adevărat
obiectivă, fără să se știe cine e auto�
rul. Ce�i drept, când m�au chemat să
semnez contractul, primul din viața
mea, am văzut cât de uimiți au fost
că am vreo 20 de ani. Eram în anul al
doilea de facultate. Mai aveau un pic
și mă întrebau dacă trebuie să vin cu
mama sau cu tata, ca reprezentant

legal! Ce m�au întrebat în fapt a fost
dacă pot să duc traducerea la bun
sfârșit. Am spus că da, desigur. E tare
bine să ai 20 de ani și să te încumeți
temerar în ceva ce doar bănuiești
cum se face! După aceea, am ezitat
foarte mult la ori ce angajament, dar
asta face parte din natura mea – nu
mă refer doar la traduceri... A doua
piesă, pe care am tradus�o după
câțiva ani pentru Teatrul Nottara,
Play de Samuel Beckett, avusese
ace eași soartă. Fusese tradusă de
altcineva și regizoarea, Ulrike Döp�
fer, nu înțelegea mai nimic din text.
Am făcut acel text într�un weekend.
Cu Molly Sweeney, de la Teatrul
Bulandra, e altă poveste. A fost un
cadou pe care l�am făcut unei prie�
tene dragi, actrița Lelia Ciobotariu,
care a jucat rolul prin cipal, alături
de Victor Rebengiuc și Șerban Pavlu.
Însuși faptul că m�au chemat la
repetiții a fost o experiență extra�
ordinară. Am văzut din nou cum se
naște acest organism viu care se
cheamă spectacol de teatru. Regi�
zor a fost Alexandru Dabija, pe care
îl admir încă din anii 1990. 

Traducerea este principala ta
ocupație sau e doar un hobby?

Am avut mai multe ocupații de�a
lungul vremii. Am lucrat ca jurna�
list între 1994 și 1998, la ziarul
„Cronica Română“, unde am scris
despre teatru, apoi m�am angajat
la Editura Univers, ca secretar ge�
neral al editurii (1998�2000), du pă
care am continuat în domeniul co�
municării și al relațiilor publice.
Pentru mine, traducerea nu a fost
niciodată un hobby, ci a doua me�
serie, pe care am iubit�o.

Se poate trăi din tradus? 

Nu.

Din toată lista de cărți pe care
le-ai tradus, care e preferata ta? 

Preferata mea e mereu ultima.
Traduc destul de rar, dar, pentru că
aleg ce să traduc, am o relație per�
sonală cu fiecare text, cu fiecare
autor și fiecare editor care îmi pro�
pune ceva. Nu pot tălmăci cărți
care nu îmi plac. Poate că nici nu
mi�ar ieși bine. Pentru mine, proba
supremă a fost De veghe în lanul de
secară. Dar au mai fost și altele:pri�
mul chick�lit de la Polirom (Mă dau
în vânt după cumpărături), cartea
care a lansat editura Publica (Funky
Business), cartea care a dat numele
unei generații – Generația X de la
Humanitas. Uneori, plâng când tra�
duc – și asta am pățit cu pri sosință
la Salvând�o pe Francesca, apărută
la Storia Books. 

Povestește-mi despre plâns.

Da, am plâns la Salvând�o pe Fran�
cesca, o carte pentru ado lescenți!
Și am pățit�o și la traducere, și la
redactare, și la corectură! Pe de
altă parte, am râs cu vorbe când
traduceam Mă dau în vânt după
cumpărături. Apropo, ambele cărți
aveau un personaj principal femi�
nin. De plâns am plâns ca cititor,
desigur, însă ca traducător am în�
cercat să fiu atât de precis, încât să
le ating și cititorilor versiunii în ro�
mână o coardă sensibilă.

O carte tradusă de tine și care
te-a obosit sau ți-a pus mari
probleme?

Nu m�a obosit, dar mi�a pus mari
probleme cartea O să vă cam us�
ture, de Adam Kay. Termeni me�
dicali, umor nebun și ginecologie,
toate la un loc. Într�adevăr, mi�a
pus mintea la contribuție, dar
sper că ieșit bine.

INTERVIU CU CRISTIAN IONESCU: 

„Traducătorul trebuie să fie o
umbră a autorului, imperceptibilă,
dar mereu prezentă“
Cristian Ionescu locuiește în București, unde s-a și născut. 
A tradus 14 cărți și piese de teatru din engleză în română de-a
lungul anilor. A lucrat în presă, apoi într-o editură, iar acum
lucrează în comunicare și relații publice. Admite că nu se poate
trăi doar din traduceri, dar consideră tradusul o a doua meserie.

Printre cărțile traduse se numără și De veghe în lanul de secară
de J.D. Salinger, iar cea mai recentă carte este Strigă-mă pe
numele tău de André Aciman, ambele la Editura Polirom. 
Într-un interviu pentru „Suplimentul de cultură“, Cristian
Ionescu a vorbit despre provocările din viața unui traducător.
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Care e rutina ta de tradus?

Traduc în weekend. Câte ore? Cât
mi se leagă vorbele în text... Și am
nevoie de liniște, pentru că tind să
mă frământ prea mult.

Cu această rutină de tradus, cât
durează traducerea unei cărți?

Am prins cântecul de lebădă al pe�
rioadei romantice a editurilor din
România, lucrând la Univers între
1998 și 2000. Am cunoscut oameni
extraordinari acolo, m�am distrat la
faimoasele petreceri de pe Terasa
Buiciucului, de ne știau portarii de
la Casa Scânteii ca pe niște cai
breji, dar, cel mai important, am
învățat multe lucruri de la cei mai
buni traducători, redactori și co�
rectori. Tot atunci am în țeles că o
carte nu se naște în trei luni, așa
cum se așteaptă editurile în ziua de
azi. Trebuie să te îm prietenești cu
autorul, cu personajele, și pentru
asta ai nevoie de timp... Concret, mie
îmi trebuie cinci sau chiar șase luni
ca să ajung la o versiune a traducerii
care să mă mulțumească. Și vorbim
aici despre cărți nu foarte stufoase!

Legat de ce spuneai mai devre-
me, că nu poți traduce cărți 
care nu îți plac: de fapt cum
funcționează acest aspect? 

Editurile sau teatrele m�au contac�
tat de�a lungul anilor, cu diverse
propuneri. Nu am contabilizat ni�
ciodată cât de mult am refuzat, dar
tind să cred că s�a întâmplat destul
de des. Aici vreau să pomenesc
multele discuții nocturne pe care
le�am avut cu buna mea prietenă
Cornelia Bucur, de la care am în �
vățat cum stă treaba cu traducerea
literară. Ea mi�a spus, nu o dată, că
ar trebui să accept și cărți care 
nu�mi sunt nea părat pe plac. Ele
sunt proba su premă a profesiona�
lismului! Eu nu eram de acord și
m�am în căpățânat s�o țin pe a mea.
Am considerat mereu că nu pot să
dau o voce credibilă unui text care
nu�mi place, care nu mă inspiră,

care nu mă provoacă. Ca traducă�
tor, trebuie să simți instinctiv și să
înțelegi profund cum vorbesc oa�
menii din carte și eu mereu mă
gândesc: tipa asta vorbește repede
și parcă înghite cuvintele, el e pro�
fesor, deci poate are și un pic de pe�
danterie și un ton didactic, băiatul
ăsta e un adolescent din perioada
X, regizorul ăsta bătrân e cam 
porcos, dar are o cultură enciclope�
dică, ea e o parvenită, deci se ex�
primă cam pretențios și așa mai
departe. 

Cum a fost traducerea la 
De veghe în lanul de secară, de
J.D. Salinger, carte despre care
spui că a fost proba supremă

pentru tine?

Acum vreo 15 ani, Denisa Comă�
nescu, pe atunci directoarea edito�
rială a Editurii Polirom, m�a în� 
trebat dacă îmi asum o nouă 
traducere a cărții. Am fost uimit,
am considerat că nu am destulă
expe riență, că sunt traducători
mult mai buni decât mine pentru
această carte atât de faimoasă,
eram con știent că varianta publi�
cată fusese semnată de Catinca
Ralea și Lucian Bratu, știam că e
una dintre cele mai vândute cărți
din România, știam și că o să fie în
continuare un bestseller, evident,
dacă nu o dădeam eu în bară, și 
m�am încumetat cu greu să o re�
traduc. Când retraduci, compara �
țiile sunt inevitabile. Am văzut pe
internet că cineva a scris o teză de
doctorat în traductologie, compa�
rând cele două versiuni. Miza era
uriașă, inclusiv din perspectivă co�
mercială. Pare�se că am avut avan�
tajul ti nereții. Și al lejerității
limbajului. Denisei îi plăcea cum
traduc și m�a rugat să nu mă uit
nici o clipă în versiunea anteri �
oară. Firește, i�am promis că n�am
s�o fac și m�am ținut de cuvânt.
Pentru mine, a fost o aventură, un
munte pe care l�am urcat. Trebuia
să aduc romanul în atenția tineri�
lor, dar fără să uit că totuși a fost
scris în 1951, trebuia și să redau
limbajul pentru care a fost interzis
și cenzurat, fără să�l cobor în golă�
nisme și, da, trebuia să traduc bine
inclusiv cântecelul care dă ti tlul
cărții. L�am sunat pe tata, am vor�
bit cu sora lui tata când încercam
să�mi dau seama ce era decoltat pe
vremea lor și am încercat să dau
un F5 versiunii anterioare, fără s�o

aduc însă prea mult în contempo�
ran, fără să arunc vorbe prea vul�
gare (ce era vulgar în anii 1950
acum e pe orice perete al limbaju�
lui cotidian, inclusiv faimosul
„fuck“) și păstrând în același timp
inocența și poezia adolescenței,
care l�au făcut pe Holden un per�
sonaj universal. Am avut probleme
și cu ticurile verbale ale amicului
meu Holden și am fost nevoit să
cântăresc bine pe câte le aduc în
română. Sper că am găsit echili�
brul. Și trag nădejde că această
carte va fi citită în continuare. Re�
dactoarea Iustina Croitoru m�a
ajutat enorm în această privință.
Nici nu mai știu cât am fumat lu�
crând împreună pe manuscris.
Pentru tinerii cititori ai „Suplimen�
tului“, da, atunci încă puteai fuma,
pe șestache, inclusiv la job.

Cea mai recentă carte tradusă
de tine este Strigă-mă pe nume-
le tău de André Aciman, pentru
Editura Polirom. Cum a fost
această experiență?

Cu această propunere chiar m�a
surprins Dan Croitoru de la Poli�
rom. Descrieri, lumini și nuanțe
de valuri, peisaje? Fraze lungi?
Sentimente duale cu nuanțe mili�
metrice? Ritm hipnotic? Delica �
tețe, miresme și mii de frămân� 
tări? Dar, citind cartea, am fost
cucerit. Și Dan a avut dreptate.
Am tradus�o. M�am întrebuințat
un pic... Macrameul detaliilor mă
ducea cu gândul la Proust, peisa�
jele mă trimiteau la Monet, ceea
ce e evident pentru cine a citit
cartea sau a văzut filmul omonim,
iar ritmul scrierii, hipnotizant, mă
muta în Virginia Woolf. M�am
luptat o săptămână cu ultimul pa�
ragraf, care ajunsese să mă obse�
deze, dar aici m�a ajutat cu o idee
Radu Pavel Gheo, care a redactat
traducerea. Apropo, editorii buni
stăpânesc arta sau intuiția de a ști
ce carte să dea cui. Ăsta și e unul
dintre secretele acestei meserii.
Dacă privesc înapoi, nu am lucrat
cu mai mult de trei:Denisa Comă�
nescu, Dan Croitoru și Cătălin
Mu raru, de la Editura Publica.
Sper că nu am uitat pe cineva.

Ai avut vreodată reacții de la ci-

titorii care ți-au citit traducerile? 

Am avut reacții de la prieteni și
colegi, care insistă nu o dată să
traduc mai des. În rest, citesc ce

scrie lumea pe internet, pentru că
mă interesează cu adevărat ce
crede publicul despre munca mea,
dar și recenziile de specialitate
din publicațiile culturale. Desi �
gur, mă bucur când dau peste opi�
nii favorabile sau peste câte un
cititor care se întreabă oare cine
sunt, că tare i�a plăcut ce�am fă �
cut. Îmi amintesc și acum că, după
ce a apărut De veghe..., cineva
scria pe net că i�ar plăcea să mă
cunoască – pe modelul lui Hol�
den, probabil – și să�mi strân gă
mâna că i�am făcut dreptate zisu�
lui adolescent. Am fost din cale
afară de încântat! Alteori mă miră
pudibonderia unor cititori, pen�
tru care limbajul vulgar nu are ce
căuta în „cărțile bune“... O doam �
nă se plângea pe net că eu, Io�
nescu, i�am stricat bucuria lectu� 
rii lui André Aciman cu traducerea
mea frustă a – cum să mă exprim
decent? – denumirii în engleză a
organului sexual masculin. Mai
mult, îmi sugera și rezolvarea: „pe �
nis“ sau „bărbăție“. M�am distrat în
sinea mea, recunosc. 

E ceva despre care ai vrut mereu
să fii întrebat legat de traduceri? 

Da, cum se face să�ți iasă bine o
traducere. Deși nu pot da un răs�
puns precis, simt nevoia să spun
că îți trebuie: talent + gramatică +
instinct + reguli + cultură gene�
rală + o parte din creier ca paznic.
Mă miră să văd cărți traduse din
engleză în care succesiunea tim�
purilor verbale rămâne aceeași
din original, neadusă în română.
Mă întristează să văd calcuri ling �
vistice sau umor pierdut printre
stângăcii. E de evitat și excesul de
cuvinte – nu e treaba traducăto�
rului să explice textul. Meseria
asta înseamnă și fidelitate, la mo �
dul propriu, și economie maximă
de cuvinte. Nu îndulci și nu înăs �
pri ce a spus autorul – dar aici
chiar trebuie să fii stăpân pe nu �
anțe. Nu te teme – dacă traduci
Bukowski, dă�ți drumul! Nu știi să

înjuri? Întreabă în jur, dar ai grijă
la context. Intensitatea injuriilor
e greu de reprodus. Și nu lăsa gar �
da jos nici o clipă – poți greși în
orice clipă de neatenție. La Strigă�
mă pe numele tău, de An dré Aci�
man, era cât pe ce să traduc
„ty ping“ cu „a culege text“, apoi au
trecut trei secunde și mi�am dat
seama că acțiunea din carte se pe�
trece în anii ’80 și am înlocuit cu
„a dactilografia“.

Cum îți petreci carantina? 

Lucrez, citesc, mă informez, mă
uit la reluări ale meciurilor de
tenis, vorbesc la telefonul fix, mai
ales. Nu mi�e greu să stau acasă,
pentru că sunt obișnuit. Așa lu�
crez de mulți ani. După ce va trece
această perioadă, cred că oamenii
vor reveni destul de greu la gestu�
rile ante�criză. Timpul se va îm �
părți între „înainte“ și „după“, cu
siguranță. Cine știe, poate ne vom
saluta cu „Namaste“.

Prima ta amintire?

Nu e prima, dar e cea dintâi amin�
tire care m�a marcat: o zi de vară,
caldă și neobișnuit de vântoasă,
în care am plecat din casa în care
locuiam, pentru că urma să fie de�
molată și noi trebuia să ne mutăm
la bloc. Părinții mei au încercat să
ne protejeze cât de mult au putut,
dar tot îmi amintesc senzația de
goliciune pe care am trăit�o... Bu�
nicii mei erau distruși, ai mei erau
agitați și noi, copiii, înțelegeam
foarte bine că o luăm de la capăt.
De fapt, nouă ne era cel mai sim�
plu. Eu aveam aproape 9 ani.

Ai o definiție personală 
pentru traducători?

Cred că traducătorul trebuie să fie
o umbră a autorului, impercepti�
bilă, dar mereu prezentă și care, in�
diferent de poziția Soarelui, nu
trebuie să fie nici mai ma re, nici
mai mică decât autorul. Aproape că
nici nu o observi, dacă nu privești
lucrurile din perspectivă. SDC

Pentru mine, traducerea nu a fost 
niciodată un hobby, ci a doua meserie,
pe care am iubit-o.



DANA PÎRVAN

În romanul Îmbunătățire, scrii�
toarea își dovedește arta de a
pune cap la cap diverse piese tem�
porale și spațiale, străbătute și
strânse la un loc de personaje cu
povești de viață  diferite. Scene
din cele trei povești principale se
întrepătrund, mergând adesea pa�
ralel, trecerea de la una la alta so�
licitând adesea atenția cititorului,
cu atât mai mult cu cât perspecti�
vele narative se schimbă când te
aștepți mai puțin și apar personaje
noi, aparent fără nici o legătură cu
restul personajelor. Dar Joan Sil�
ber are pentru fiecare câte o an�
coră, iar până la finalul romanului
autoarea reușește să dea sens tu�
turor urmelor lăsate în timp și
spațiu sau pe care timpul și spațiul
le lasă în sufletele oamenilor.

Kiki, o tânără americancă
non  conformistă, de douăzeci de
ani, ajunge în Turcia și, căsătorită
cu un comerciant turc, își va trăi o
parte a vieții în Istanbul, apoi,
când afacerea acestuia dă fali�
ment, se va muta cu el la o fermă,
ducând o viață greu de imaginat
de către rudele sale din America
și căreia nu îi va rezista foarte
mult, în ciuda entuziasmului ini �
țial. După opt ani, se va întoar�
ce singură în New York și își va 

construi altă viață, fără ca ceilalți
să știe ce i s�a întâmplat. 

UNII PĂSTREAZĂ INTACTĂ
ILUZIA IUBIRII

Fragmente din povestea vieții sale
se vor dezvălui retrospectiv, evoca�
rea trecutului său intersectându�se
peste zeci de ani, cu povestea ne�
poatei sale, Reyna, mamă care își
crește copilul singură (o ajută
uneori mătușa sa, care asistă ne�
putincioasă la dezamăgirile ne�
poatei) și care e îndrăgostită de un
bărbat implicat în traficul de dro�
guri. Poveștile celor două femei se
întrerup pentru a face loc poveștii
unui șofer de camion, îndrăgostit
încă de fosta soție. Evocarea vieții
trăite de Kiki la fermă îi oferă au�
toarei prilejul de a introduce în
scenă un grup de tineri germani,
care se ocupau cu traficul de obiec �
te arheologice de valoare și de aici
cresc alte povești de dragoste, și ele
complicate și nefericite.

Astfel, America, Turcia și Ger�
mania sunt cele trei țări pe care
cititorul le cutreieră alături de
personaje. Dintre acestea, Turcia
văzută prin ochii lui Kiki creează
multă empatie, obiceiurile și at�
mosfera reconstituite în roman
oferind pagini pline de nostalgie
și de frumusețe, concentrate me�
taforic în valoarea și frumusețea

covoarelor turcești pe care le
aduce Kiki cu ea în America. Aces�
tea rezistă peste ani și pot schim �
ba viețile nomazilor de pe orice
continent: „Nomazii – a trebuit
Kiki s�o lămurească – inventaseră
la un moment dat covoarele astea
rezistente (Oliver n�avea decât să
verse chestii pe el), pe care le 
că rau cu ei din loc în loc în locu in�
țele lor temporare ca să le aștear�
nă pe pământul tare când dor�
meau și să dea oricărui cort un
aer domestic.“ Și nu doar schimbă
vieți, dar pentru unii păstrează in�
tactă iluzia iubirii.

O MEDITAȚIE ELEGANTĂ
DESPRE IUBIRE

Atât povestea de dragoste trăită
de Kiki, cât și cea trăită de Reyna
sunt reconstituite prin înfățișarea
succintă a unor scene și rareori
autoarea recurge la analize meta�
foric�psihologice, cum ar fi aceas �
tă mărturisire către sine a Reynei:
„Eram perfect conștientă (sau, în
fine, cel puțin în clipa aceea) că o
anumită parte a vieții mele alături
de Boyd nu era pe deplin reală, că
dacă forțai lucrurile prea tare, ar
fi ieșit la iveală un sentiment cu
totul diferit. Nu aveam de gând să
forțez lucrurile. Voiam să trăim în
continuare ca până atunci. Un om
poate ști mai multe lucruri în
același timp. Puteam să le știu pe
toate și în același timp să mi se
umple inima de bucurie din pri�
cina lui – cum mă săruta pe gât,
cum îngâna fie și melodiile cele
mai stridente, cum se prosteau el
și Oliver. Și atunci mi�am dat
seama că probabil o să�l ajut și cu
contrabanda de țigări. O să mă
implic în treaba asta alături de el
înainte să�mi fi trecut prin cap așa
ceva. Dacă ar fi știut, Kiki s�ar fi
luat cu mâinile de păr de dispe�
rare. Urma să încarc mașina și să
număr banii, urma să�l las să�și
depoziteze ți gările de contraban �
dă la mine acasă. Toate din pri�
cina tulburării pe care o isca în
mine, a ceea ce reprezenta Boyd

pentru mine. Toate din pricina
frumuseții“.

Iubirile din roman sunt triste,
sfârșite parcă înainte de vreme.
Dar frumusețea le e asigurată de
taina care înfruntă și distanță, și
timp: „După atâta vreme, probabil
Kiki rămăsese pentru el o infor �
mație nedeslușită, o babilonie de
fraze din trecutul său, o prosteală
în engleză, o strălucire în pat. Nici
întreagă în amintire, nici uitată pe
de�a�ntregul. Ce se întâmpla cu
fostele iubiri era una dintre tai�
nele vieții moderne“. 

Și nepoata lui Kiki va avea o
revelație asemănătoare, când îl va
reîntâlni pe Boyd și își va da seama
că despăr țirea lor e ireversibilă:
„Uneori lucrurile continuă în tai �
nă. […] Nu orice ajunge să fie expri�
mat în viață, a zis el. «În taină» e o
expresie nimerită. Eram nemaipo�
menit de măgulită. În privința asta
eram de acord. Iubirea îngropată.
Viața ei eternă de zombi“. 

Cea mai mare reușită a roma�
nului Îmbunătățire mi se pare a fi
aparentul contrast dintre mă run �
țișurile ce constituie scenele din
viețile personajelor și semnifica �
țiile majore pe care acestea le ca�
pătă până la finalul cărții care se
transformă dintr�o proză minima�
listă, într�o meditație elegantă de �
spre iubire, despre timpul care poate
aduce cu el acceptarea cu blândețe
a greșelilor, a nefericirilor.

„Pe o carte de vizită a unui dre�
sor scria: «V�ați luat cățeluș? Dra�
gostea nu e de�ajuns». Se referea la
faptul că animalele trebuiau în �
văța te să conviețuiască cu oamenii,
dar mie mi se păruse me reu mai de�
grabă un avertisment universal va�
labil, un memento privind limi� 
tările, o mică lecție în vățată pe pro�
pria piele.“ SDC

Joan Silber, Îmbunătăţire, tradu -
cere din limba engleză și note 
de Mihaela Ghiţă, Polirom, 2020
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Toate din pricina frumuseții
Pentru romanul Îmbunătățire (publicat în 2017 și tradus recent la
Editura Polirom de către Mihaela Ghiță), scriitoarea americană Joan
Silber a primit în 2017 National Book Critics Circle Award in Fiction, iar
în 2018 PEN/ Faulkner Award for Fiction, fiind o favorită a criticii literare.
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Câștigătorul Concursului Anual de
Debut al Editurii Polirom, ediția 2020:
romanul Copiii lui Marcel de Ema Stere
Dintr-un număr de 94 de manu-
scrise primite, Editura Polirom a
ales câștigătorul Concursului 
Anual de Debut, ediţia a IV-a: Copiii
lui Marcel de Ema Stere, un roman
scris cu mână sigură și cu umor
debordant, din care nu lipsesc ten-
siunea, misterul și răsturnările de
situaţie. Mai multe detalii despre
publicarea romanului, în curând,
pe www.polirom.ro. 

Edițiile anterioare ale Concursu�
lui Anual de Debut al Editurii 
Polirom au fost câștigate de:
Down shifting de Alexandru Done
(2017), Ciudata și înduioșătoarea
viață a lui Priță Barsacu de Iulian
Bocai (2018) și Papa Nicolau și
alte povestiri foarte, foarte scurte
de Roxana Dumitrache (2019).

COPIII LUI MARCEL

O tânără de 28 de ani crede că 
și�a găsit vocația când renunță la
jobul într�o corporație și decide
să plece la țară, să facă agricul�
tură. O însoțesc iubitul ei, Matei,
și vărul acestuia, Francisc. Îm�
preună găsesc o fermă de închi�
riat, într�un sat din județul Buzău,
și pun bazele unei comunități ciu�
date. Descoperă istoriile locale,
dintre care cea mai atrăgătoare
este, fără îndoială, cea a dispa �
riției lui Marcel Serebreakov –
fost copil�minune și spirit protec�
tor al întregii lor aventuri. În 
numele lui, se trezesc antrenați în�
tr�un carusel de întâmplări stra�
nii, teorii ale conspirației și feno�
mene paranormale.

„Copiii lui Marcel e o carte
grăsuță și în general veselă, la
care am scris (de mână), cu multe
întreruperi, vreo 9 ani. Datorită
sau din cauza ei am dezvoltat di�
verse obsesii, asupra cărora m�am
documentat intens: trăitul într�o
comunitate, cultivarea plantelor,
teoriile conspirației, oamenii care
dispar… Ca Marcel însuși, mi�am
făcut în bibliotecă un raft de uto �
piști. Am strâns fotografii, am de �
senat, am făcut calcule și tabele.
M�am distrat foarte bine, ceea ce
vă doresc și dumneavoastră.“
(Ema Stere)

Ema Stere este jurnalistă la
Radio România Cultural. Doctor
în filologie. A fost redactor de
carte, asistent universitar, apoi
lector universitar la Facultatea de

Psihologie și Științele Educației
(Universitatea din București).

Din 2006 realizează, împre �
ună cu Attila Vizauer, emisiunea
„Vorba de cultură“ (Radio Româ�
nia Cultural).

A scris adaptări și scenarii ori�
ginale pentru teatru radiofonic/
scenă, printre care: Muzicanții din
Bremen (adaptare după Frații
Grimm, Teatrul Țăndărică, 2014 –
Premiul pentru dramaturgie la
Festivalul Internațional al Tea�
trelor de Păpuși și Marionete
„Puck“, Cluj, 2018), Bambi (adap�
tare după Felix Salten, Teatrul
Excelsior, 2016), George Topîr�
ceanu: Amintiri din Marele Răz�
boi (spectacol radiofonic, Radio
România, 2019), Femeia, eterna
poveste (musical – Teatrul „Stela

Popescu“, Bucu rești, 2019), O po�
veste într�un acvariu (Teatrul
Arlechino, Brașov, 2019), Jos co�
munismul! (spectacol radiofonic
cu Vlad Ivanov, 2020 – nominali�
zat la Premiile UNITER).

A publicat povestiri în revis�
tele „Iocan“ și „Capital cultural“. SDC

Moni Stănilă și Alexandru Vakulovski.
Cărți noi în „Ego. Proză“
Colegi de breaslă, colegi de viaţă,
acum și colegi de colecţie: Moni
Stănilă & Alexandru Vakulovski vin
cu cărţi noi în colecţia Ego. Proză a
Editurii Polirom, cel mai puternic
proiect editorial autohton dedicat
literaturii române contemporane.

Țipă cât poți de Moni Stănilă &
Pizdeț de Alexandru Vakulovski
sunt cele mai recente apariții din
Ego. Proză și sunt disponibile atât
în versiune tipărită, cât și în for�
mat digital.

Ţipă cât poţi de Moni Stănilă
Simona Popescu: „După un

roman fantasy pentru copii, Răz�
boiul solomonarilor, Moni Stănilă
recurge la elemente de fantastic și
de basm pentru a crea, de data
asta, o autoficțiune deghizată.
Personajele sunt toate feminine.
De fapt, ar trebui întrebuințat sin�
gularul: cartea se deschide cu

Una, Una Stanilovski, poetă și jur�
nalistă în jur de 40 de ani (ca și
Moni Stănilă, născută în 1978),
care se va multiplica, într�un sce�
nariu aproape oniric, în câteva
ipostaze, în Noua, Prima, Drei (cea
mai tânără, de 17 ani), a Opta și, pe
ultima pagină, Alta, ca într�un
final deschis. Una e nostimă, cu sa�
voir�vivre, dar și credincioasă și
microbistă (trăsături ale autoarei,
pentru cine o cunoaște), celelalte

adăugându�se unui personaj co�
lectiv, un fel de Alice cu mai multe
fețe, dar nu în Țara Minunilor, ci
în Țara Timpului. Țipă cât poți:un
roman aparent feeric, de fapt o
carte despre identitatea multiplă,
despre viață și despre trecerea ei.“

Dan Coman: „O carte absolut
surprinzătoare. Un roman insolit
și curajos, plin de umor, candoare
și ironie, cum n�am mai citit de
multă vreme în literatura noastră.

O poveste atipică, spusă inteligent
și abil, cu schimbări neaș teptate
ale registrelor, într�un permanent
joc al apropierilor și distanțelor.
Un text proaspăt și dinamic despre
identitate și alteritate, construit
fragmentar, cu o scriitură precisă și
densă, asemănătoare când structu�
rilor poetice, când jurnalului, când
textelor vechi/ sacre. O istorie per�
sonală de la Una la Alta, conturând,
alături de Noua și Drei, unul dintre

cele mai interesante personaje fe�
minine din literatura de azi.“

Pizdeţ de Alexandru Vakulovski
Andrei Gheorghe: „În sfârșit

am citit o carte românească. Ale�
xandru Vakulovski: Pizdeț. Să�i
scriu? Să nu�i scriu? Nu știu, oricum
în seara asta o să mă văd cu Santia �
go și o să�i povestesc despre Pizdeț,
poate o să�i dau cartea și lui… și al�
tora, și altora, și la emisiune proba�
bil o să povestesc de ea, și poate o
să�i spun și Mădălinei, și lui Bog�
dan, și lui Miron, și poate o să uit,
așa cum deseori o fac, și poate o 
să�mi treacă. Sper să nu.“

Gheorghe Perian: „Într�un
moment de confuzie și stagnare,
cum e cel pe care îl traversează
acum literatura română, Alexan�
dru Vakulovski a știut să deschidă
un drum, să schițeze o orientare,
a avut, cu alte cuvinte, puterea să
inoveze. Nu e puțin lucru.“ SDC
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„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Cișmigienii, de Eugen
Cadaru, care va
apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Eliade mai trase o dată din pipă și
începu domol:

— Am avut un vis.
Mai întâi, niciunul dintre co�

meseni nu scoase un cuvânt.
După care tot Țuțea încercă să co�
menteze:

— Foarte bine, să fii sănătos.

Toți visăm câte ceva. Chiar dacă
nu împlinim mai nimic din ceea
ce visăm.

Eliade ignoră începutul de
calambur făcut de prietenul său și
continuă netulburat:

— Visul acesta de care vă
spun este unul mai special.

Petre ridică din sprâncene.
— Și, mă rog frumos, ce îl face

să fie mai special?
Eliade pufăi din nou.
— Este special pentru că se

repetă.
Privi către ceilalți. Aceștia nu

tresăriră.
— De fapt, nu se repetă, ci e în

serial.
Țuțea se miră.
— Cum adică e în serial?
— Adică se continuă de la o

noapte la alta.
Cei strânși în jurul mesei dă�

deau impresia că sunt nedume �
riți. Totuși, Ionescu încercă un fel
de sinteză:

— Deci cel puțin ne�am lămu�
rit măcar că nu e vorba de un vis
diurn, adică de o aspirație, ci de
un vis nocturn, adică de o halu �
cinație.

Eliade nu�l băgă în seamă.
Țuțea întrebă:
— Adică dumneata, frate Mir�

cică, reintri în același vis în fie�
care noapte?

Eliade explică:
— De fapt, n�aș spune că rein�

tru. Pentru că eu unul nu fac 

ni mic pentru ca asta să se întâm�
ple. Doar că se întâmplă de la sine.

Ionescu se încruntă.
— Ce se întâmplă de la sine?
— Visul ăsta de care vă zic

acum.
Se gândi și preciză:
— Care nici măcar nu e ace �

lași, pentru că în fiecare seară
visez continuarea celui din noap�
tea precedentă. E ca un fel de se�
rial foileton.

Ceilalți nu reacționară în 
niciun fel.

Eliade ținu să adauge:
— A, și nu mi se întâmplă

chiar în fiecare noapte. Sunt și
nopți în care visez altceva, chiar
dacă nu�mi aduc aminte ce anu �
me. Dar „serialul“ de care vă zic,
dacă nu consecutiv, atunci o dată
la câteva nopți tot reapare.

Trase încă o dată din pipă.
Emil ridică ceașca de cafea de

pe masă și sorbi cu poftă din ea.
— Foarte bună, foarte bună și

foarte aromată. Delicioasă!
Nu primi nici un răspuns,

dar, cu toate astea, întări:
— Și să știți că, atunci când

beau o astfel de licoare, aproape
că îmi vine să zic că viața este fru�
moasă, dragii mei.

O briză ușoară trecu printre
crengile copacilor din apropierea
terasei și razele soarelui se jucară
pe chipurile celor cinci, pe mese,
pe podea și prin aerul proaspăt.

Emil mai savură cafeaua o
clipă, apoi se întoarse spre Eliade:

— Dragă Mircică, cred că doc�
tor Freud și doctor Jung ar putea
avea fiecare câte o părere despre
ceea ce ne povestești aici dum�
neata. Să�i sunăm?

Țuțea interveni brusc, părând
că vrea să ia taurul de coarne:

— Și, mă rog frumos, despre
ce este vorba în visul acesta al du�
mitale care se tot repetă?

Eliade încercă să răspundă:
— Ei, păi, aici e�aici, că e des�

tul de complicat de povestit.
Țuțea se răsti ușor, semn că

începea să�și piardă răbdarea:
— Păi, hai, zi, nu ne mai fierbe

acum! Nu pentru asta ne�ai chemat?
Eliade mai ezită un moment,

dar, în cele din urmă, se hotărî să�și
facă prietenii părtași la secretul lui:

— Ei bine, în visul acesta al

meu, care se tot repetă, se face că
noi am fi fost ocupați de Soviete la
sfârșitul războiului, în ’45.

Ceilalți tresăriră.
Țuțea se încruntă.
— Noi cine?
— Noi, România. A, și jumă�

tate din Europa, inclusiv. Până la
Berlin.

Cioran zâmbi.
— Dar acesta e un adevărat

coșmar, dragul meu. Așa ceva cu
greu ar putea fi imaginat chiar și
de către o minte foarte îndrăz �
neață. Să înțelegem că dumneata
visezi un coșmar în serial?

Eliade trase din pipă.
— Păi, credeți că degeaba 

m�am apucat să vă povestesc de �
spre asta?

Ionescu sorbi din limonada
rece cu pai aflată în fața lui și în�
cercă să clarifice lucrurile:

— Și, coane Mircică, așadar,
pentru asta ne�ai chemat dum�
neata pe toți aici, în dimineața asta,
ca să ne povestești despre dis to �
piile dumitale nocturne?

Eliade aprobă din cap.
— Da, pentru asta. Și pentru

că mă intrigă. Mă intrigă că se re�
petă. Adică, dacă ar fi fost un sim�
plu vis într�o noapte, probabil că
nu l�aș fi băgat în seamă și l�aș fi

uitat. Dar așa, dacă se tot repetă,
mi se pare ciudat. Domniile voas�
tre ce părere aveți?

O nouă adiere se jucă prin
frunzele copacilor.

După ce mai ronțăi câteva
alune din farfurioara aflată în fața
lui, Țuțea întrebă un pic nervos:

— Și cum e în visul ăsta al du�
mitale? Adică, dacă tot ne�ai adus
aici, măi Mircică, povestește�ne
ceva despre el, din ce�ți amintești.
În ceea ce mă privește, trebuie să
recunosc că mi�ar fi greu să�mi
imaginez cum ar fi putut arăta
România ocupată de sovietici.

Eliade nu spuse nimic. Se ve �
dea că nu�i veneau ușor vorbele.

— Bunăoară, continuă Țuțea,
ai văzut în visul acesta al dumitale
ce s�ar fi întâmplat cu noi în ase�
menea condiții? Aș fi tare curios
să știu. Ce s�ar fi întâmplat cu
mine, de exemplu, poți să�mi spui?
M�ai văzut în visul ăsta?

Eliade nu răspunse.
— Ei ? îl îmboldi Țuțea.
Eliade ridică privirea spre el.
— Știi cum e, coane Petrică,

atunci când te trezești dintr�un
vis, nu�ți mai amintești toate de�
taliile, ci doar ai, așa, un fel de ima �
gini vag neclare și parcă un pic
distorsionate. SDC

CARTEA

Cum ar fi fost România dacă la sfârșitul celui de-al Doilea Război
Mondial nu ar fi fost ocupată de Uniunea Sovietică? Ce ar fi discutat
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Petre Ţuţea și Mircea
Vulcănescu într-o frumoasă dimineaţă a anului 1971, la o cafea și o
bere rece în Grădina Cișmi giului? Există oare vreun motiv pentru
care Ro mânia ar putea fi numită Grădina Maicii Domnului?

„Eliadesc, scris cu pasiune, romanul lui Eugen Cadaru pare o contin-
uare firească a prozei interbelice, în care se întâlnesc personaje
reale și ficţionale și marile teme legate de timp, trecere, ritualuri. At-
mosfera interbelică, reconstituită riguros în anii ’70 ai unui trecut al-
ternativ, face ca personajele să fie foarte veridice. Eliade, Cioran,
Ionescu, Ţuţea și Vulcănescu prind viaţă în discuţii care evocă op-
erele lor sau în plimbări tihnite printr-un București idealizat. Scris cu
implicare și cu talent, Cișmigienii lui Cadaru este un roman cu temă
nostalgică și aspiraţii înnoitoare, construit atent și fermecător, cu
eleganţă estetică.“ (Doina Ruști) SDC

Eugen Cadaru –
Cișmigienii
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Am găsit metafora într-un cântec
al trupei canadiene The Birthday
Massacre, intitulat Mirrors. 

Este penultimul de pe noul al �
bum, Diamonds, distribuit în acest
martie confuz de Metropolis Re �
cords (firmă la care grupul și�a
editat toate cele opt discuri de
până în prezent). „A missing piece
of mind/ Drawn and redesigned/
What we are is what’s defined/
Words of wasted youth/ A lie
preceding truth/ All we gain is
more to lose“. Poate că versurile –
citate din aceeași piesă – nu sună
prea convingător pentru urechile
hârșite de trepidația lumii con �
temporane. Nici armoniile adu� 
na te într�o partitură nu câștigă
multă atenție. Unora li se pare că
trupa cântă ceva extrem de ușor,
chiar flușturatic. Dovadă vânză �
rile precedentelor CD�uri, care
n�au făcut din Birthday Massacre

un nume greu, de pus cap pe afi �
șul oricărui festival. Și asta în
po fida faptului că activează de
peste două decenii. 

Istoria grupării combină pri �
etenia închegată în școală cu
interesul pentru spectacole, ca
mo dalitate de participare la con �
vulsiile timpului. A început într�o
clasă de la Colegiul de artă
Fanshawe, din London, Ontario,
unde o fată poreclită Chibi, cu
talent vocal și prezență fizică vi �
vace, s�a împrietenit cu un băiat

supranumit Rainbow, bine pre �
gătit ca interpret la chitară și
claviaturi. Ca orice gașcă hotărâtă
„să dinamiteze anchilozarea din
show�biz“, cei doi au convenit să�și
păstreze pseudonimele și pe sce �
nă, și pe copertele discurilor, ca și
pe site�ul online deschis imediat
ce formația a prins con tur prin
cooptarea altui chitarist, Michael
Falcore. Tripleta a rămas până azi,
celelalte instrumente – bas, clape,
tobe – fiind adjudecate pe rând de
diferiți coechipieri. Vreo doi spri �
jină trupa în continuare, fie la
înregistrările de studio, fie la con �
ceperea de vi deoclipuri. Pe scurt,
prietenia coagulată în fier berea
începu turilor nu s�a destrămat la
între zărirea faimei. Sau poate n�au
văzut�o încă?

Se remarcă de la prima ochi �
re că majoritatea copertelor de
discuri au ca dominantă o culoare
între indigo și violet. N�am apro �
fundat ce poate să însemne asta,
dar pare să nu fie fără însem nă �
tate. Cine e curios, are la dispo �
ziție destule interviuri și mate �
riale pentru lămurire. Pe mine

m�a incitat doar titulatura. Și�am
găsit o veche explicație la Chibi,
anume că: „Birthday, and massa �
cre. Light, and dark. Cute, and
evil“. O chestiune de contrast
evident, fără limitare la un do �
meniu. Pentru ce? Chiar tre buie
să te pui la mintea unor puști de
liceu care vor să șocheze, știind că
e calea cea mai rapidă pentru
câștigarea notorietății? Uneori nu
strică să faci asta, fiindcă din
mintea junilor de azi naște reali �
tatea zilei de mâine și masacrul
zilei de poimâine. Vreți demon �
strație? Hai că nu suntem copii!

Dincolo de atitudinea voit
ireverențioasă, găsim o preo cu �
pare cât se poate de sobră pentru
condiția tinerilor din societatea
multinațională de azi, unifor mi �
zată ca o pandemie pe mapamond.
Problemele sunt aproape la fel
peste tot: și în Canada ori SUA, și
în China, și în Argentina sau Sue �
dia, în Rusia ori pe aici, pe plaiurile
valahe. Copii care trăiesc agățați de
televizoare, telefoane, internet cău �
tând izbăvire într�o altă realitate, de
obicei una inexistentă sau virtuală.

Ilus trativă este chiar piesa Enter,
care deschide al bumul recent.
„Enter through the alleyway/ Past
the invisible door/ And all the
way down the Escher staircase in
the Underworld/ It’s not the same
as before“. Admit că e o chestie fa �
cilă, dar să vorbești de ima ginarul
graficianului M.C. Escher nu e 
la îndemâna fiștecui din lumea
rockeristică!

Ceva mi�a plăcut într�o mă sură
nedeterminată: combi nația de linii
melodice pervers cuce ritoare și
texturi sonore tipice de industrial�
metal. Aș spune că ni se oferă o salată
de Nena cu Rammstein. De unde
succesul trupei în Germania... SDC

„Oglinzile nopții“

În ultimele două luni s-a întâmplat
ceva ciudat pe scena celebrităţii:
dr. Fauci a devenit mai urmărit
decât Kanye West, domnul Vela
mai vedetă decât Selly, orice
asistentă din lume mai interesantă
decât Miley Cirus. Dar celebrităţile
au continuat să existe, iar site-urile
dedicate au continuat să scrie de-
spre ele. Am adunat câteva știri re-
cente despre celebrităţi, pentru că
e interesant de văzut ce era impor-
tant „pe vremuri“.

n Kim Kardashian apare cu două
degete în plus într�o fotografie
trucată – are simultan mâinile ri�
dicate deasupra capului și niște
degete care i se plimbă prin păr,
semn că e posibil să fi combinat
două fotografii într�una. In �
terneții râd de ea că își editează
prea mult fotografiile și că nici
măcar nu e capabilă să angajeze
oameni buni la asta. Vedeta încă
nu a venit cu lămuriri suplimen�
tare despre fotografie.
n Denise Richards (o știm dintr�un
serial, câteva roluri secundare din
filme și ca soția lui Charlie Sheen)

nu mai vrea să folosească Botox.
Într�un interviu exclusiv pentru
„US Weekly“, a mărturisit că nu îi
plăcea cum își simțea față după
proceduri și că acum folosește
doar produse care se aplică pe ten.
n 50 Cent încă „nu îngroapă secu�
rea“ cu fiul său, Marquise. În tim�
pul unei discuții pentru promo �
varea cărții sale Hustle Harder, Hus�
tle Smarter, rapperul a dezvăluit

că nu își mai iubește fiul și că nu
vede o cale de împăcare, mai ales
după ce se afișează în fotografii cu
inamicul lui, Supreme.
nTom Felton din seria Harry Potter
(cel care îl juca pe Draco Malfoy) ta�
xează câte 288 de dolari pentru me�
saje video personalizate. Pe o plat �
formă online, Cameo, mai multe ve�
dete le oferă fanilor onoarea de a le
adresa un mesaj, dar cu un preț.

n Cântăreața Adele (foto) a slăbit
între 40 și 50 de kilograme și a
postat o fotografie cu sine din izo�
lare într�o rochiță neagră. Există
o serie de teorii despre dieta care
a condus�o la această scădere
spectaculoasă și dacă este sau nu
adevărat că dieta aleasă permite
ciocolata neagră și vinul roșu. Ar�
ticolele sunt însoțite de comenta�
rii ale oamenilor obișnuiți despre
cât de „fabulos“ arată și cât de „să�
nătoasă“ este acum. Nimeni nu
pare să fie îngrijorat pentru o
schimbare atât de bruscă într�o
persoană care a trecut de curând
printr�un divorț dureros din care
partenerul a plecat cu jumătate
din averea ei.
n Miley Cyrus a explicat, într�un
interviu, simbolismul noii sale
coafuri. Părul ei blond este acum
pieptănat într�un stil căruia îi
lipsește total volumul, similar cu
lookul artiștilor rock masculini
din anii ’80. Conform cântăreței,
coafura sa a reprezentat nu o întâm�
plare, ci o „alegere stilistică“, prin
care dorește să complementeze 

viitorul său album muzical, care
are mai multe nuanțe rock.
n Cântăreața Hilary Duff a ieșit la
cumpărături și are acum șuvițe
albastre.
n Gwyneth Paltrow a ieșit la plim�
bare purtând mască.
n Kendall Jenner a postat pe In�
stagram o fotografie în care a fo�
losit un filtru ce îi colorează ochii
în albastru metalic.
n 200 de vedete de la Hollywood
au semnat o scrisoare în care so�
licită liderilor mondiali să „îm �
brățișeze“ transformarea adusă de
această pandemie și să nu se mai
întoarcă la stilul de viață prece�
dent, care ar putea determina
extincția masivă a vieții pe Pă�
mânt. Printre semnatari se nu�
mără Robert De Niro, Madonna,
Cate Blanchett, Barbra Streisand,
Jane Fonda, Juliette Binoche, Ralph
Fiennes, Eva Green, Adam Driver
și Penélope Cruz. Liderii mondiali
încă nu le�au răspuns. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Toate știrile cu celebrități 
de care nu ne mai pasă

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Izolați la domiciliu, regizorii ruși
își pun imaginația la bătaie pentru
a continua să realizeze filme. 

De la începutul izolării, impusă
de Moscova la sfârșitul lunii martie,
Andrei Koncealovski și�a găsit un
nou proiect de film pe care să îl rea�
lizeze în aceste condiții. Săptămânal,

el stă pe canapea și pune o serie
de întrebări celor 418.000 de
abonați ai paginii lui de Facebook.
Aceștia își filmează răspunsurile
pe care le trimit apoi cunoscutului
regizor. Noul proiect al lui Kon�
cealovski se numește Carantină
rusească și este un film pe care 

cineastul în vârstă de 82 de ani, de
mai multe ori laureat al festivalu�
rilor de la Cannes și Veneția, îl
compune din miile de mesaje video
și poze trimise de fani. 

Toate aceste mesaje arată felul
în care rușii trec prin această pe�
rioadă de pandemie, închiși în
case. „Fiecare nație are maniera ei
de a aborda criza, filmul nostru va
arăta un mozaic al caracterului
rus“, explică Andrei Koncealovski.
La ruși, spune el, „sentimentele do�
mină rațiunea și au o atitudine
foarte aparte față de lege, dovedită
istoric“. 

În acest timp, alt regizor rus de
succes internațional, Timur Bek�
mambetov, lucrează la o serie de
scurtmetraje de ficțiune, dar și do�
cumentare, în screenlife, un pro�
cedeu prin care filmul se derulează
pe un ecran de calculator sau de
mobil. „Trăim astăzi mai mult în
aceste ecrane decât în viața reală.
Acolo ne îndrăgostim, ne supărăm,
ne găsim o slujbă, o pierdem și
înțelegem cine suntem“, explică
Bekmambetov. 

Proiectul lui poartă numele de
Povești din carantină, iar primul
episod, Telemunca, prezintă, cu ac�
tori profesioniști, o videocon fe �
rință care o ia razna. „Izolarea“,
crede Bekmambetov, „accelerează
folosirea unui nou limbaj audiovi�
zual. Cinemaul tradițional, suspen�
dat de criză, este depășit: nu mai
vrem filme despre jafuri de bănci
în era plăților electronice sau
declarații de dragoste sub balcon
în epoca rețelelor sociale“. SDC
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Carantina rusească:
regizorii și creația 

în vremuri de 
distanțare socială

Alături de platformele de strea�
ming, industria jocurilor video a
înregistrat noi recorduri în ulti�
mele luni.

„Pasionații de jocuri video au
jucat atât de mult în ultima pe�
rioadă încât și�au uzat echipamen�
tele“, spune analistul Ted Pollak,
comentând succesul uriaș înregis�
trat de această industrie în pe�
rioada pandemiei. Închiși acasă,
oamenii au cheltuit sume record
în ultimele luni pe jocuri video.
Practic, această industrie o duce
atât de bine, încât doi dintre cei
mai mari editori de jocuri ameri�
cani, Activision Blizzard și Elec�
tronic Arts, au raportat rezultate
financiare mult peste așteptări
din ianuarie încoace.

Și fabricanții de console de joc

se bucură de același succes. Deși
Nintendo și Sony încă nu și�au
anunțat oficial încasările din 2020,
vânzările consolei Switch (Nin�
tendo) prectic s�au dublat com�
parativ cu aceeași perioadă din
2019. Unul dintre motive pare a fi
și uriașul succes al jocului Animal
Crossing:New Horizons, conside�
rat emblematic pentru aceas tă pe�
rioadă de distanțare social, un joc
în care jucătorul își poate construi
propria insulă paradisiacă și
poate vizita insulele construite de
alți jucători.

Inițial, producătorii de console
nu se așteptau la rezultate finan�
ciare deosebite în această pe�
rioadă, se așteptau ca vânzările să
crească mai degrabă odată cu lan�
sările de noi produse de la sfârșitul

anului. Izolarea la domiciliu însă
a lucrat în favoarea lor. Alături de
utilizatorul tânăr, platforma de 
jocuri Roblox vorbește despre
creșterea numărului de utilizatori
„seniori“. 

Se estimează că oamenii vor
cheltui pentru jocurile pentru
mobil cu 12% mai mult în 2020,
creșterea așteptată la începutul
anului fiind de numai 5%. Mai
mult decât serviciile de streaming
de muzică și filme, „jocul video
este starul industriei de divertis�
ment“, asigură firma de consul �
tanță Futuresource. SDC

Jocurile video: marii
câștigători ai pandemiei



SERIALE ANULATE, 
SERIALE CARE CONTINUĂ

Deși, în actualul climat, situația
producțiilor TV este afectată, vii�
torul sună bine pentru câteva din�
tre cele mai populare seriale
aflate în prezent pe micile ecrane.
Astfel, franciza NCIS va continua
cu noi sezoane pentru cele trei se�
riale care o compun (NCIS, NCIS:
Los Angeles, NCIS: New Orleans),
la aproape 20 de ani de când a fost
lansată. De noi sezoane vor avea
parte și seriile New Amsterdam,
FBI, FBI: Most Wanted, Blue
Bloods, Bull, McGuyver, Magnum,
S.W.A.T., Law & Order: SVU, cele
trei seriale din seria Chicago (Fire,
Med, P.D.). Nu de același noroc se
bucură seriile Knightfall și Project
Blue Book, produse de canalul
History, care au fost anulate după
numai două sezoane.

ÎNTOARCEREA 
ÎMPĂRATULUI MUȘTELOR

Regizorul italian Luca Guadag�
nino (nominalizat la Oscar pentru
Call Me by Your Name) lucrează
la o nouă adaptare a romanului
Împăratul muștelor (1954) de Wil�
liam Golding. Pentru scenariu,
Guadagnino a apelat la serviciile
lui Patrick Ness, scriitor reputat
de literatură pentru adolescenți,
autor al cărților bestseller Chaos
Walking și A Monster Calls. Cartea
lui Golding, laureată al premiului
Nobel, a mai fost adaptată pentru
cinema de două ori, o dată în 1963

și apoi în 1990, această din urmă
adaptare având mai puțin succes.

AMURG REVINE ÎN AUGUST

Scriitoarea Stephenie Meyer re�
vine la seria Amurg, uriaș succes
mondial de la sfârșitul decadei
trecute, cu un nou roman intitulat
Midnight Sun, un volum „compa�
nion“ în care povestea din Amurg
este spusă din punctul de vedere
al unui alt personaj, romanticul
vampir Edward Cullen. Cartea va
fi lansată pe 4 august, la o decadă
de la sfârșitul oficial al seriei.

GUNS N’ ROSES, 
VERSIUNEA PENTRU COPII

Popularul autor James Patterson lu�
crează la o carte ilustrată pentru co�
pii împreună cu Axl Rose, vocalistul
formației Guns N’ Roses, și ilustra�
toarea Jennifer Zivoin. Cartea va
purta titlul unui mare hit al trupei,
Sweet Child O’ Mine, și este povestea
a două fete, Maya și Natalia Rose, fii�
cele managerului formației, care 
și�au petrecut copilăria mergând în
turnee cu Guns N’ Roses. SDC
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PE SCURT

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

RECVIEM PENTRU 
UN ARTIST ELECTRONIC

Pionier al muzicii electronice, 
Florian Schneider, cofondator al
grupului Kraftwerk, a încetat din
viață la vârsta de 73 de ani. Pleca�
rea lui dintre noi s�a petrecut în
aceeași atmosferă de mister și
discreție în care muzicianul ger�
man a preferat să se înconjoare de�
a lungul întregii vieți. Fiu al arhi�
tectului care a realizat planurile
aeroportului din Köln, Florian
Schneider (foto sus) s�a născut în
1947. Poli�instrumentist, el a for�
mat spre sfârșitul anilor ’60 grupul
Kraftwerk împreună cu Ralf Hüt�
ter, explorând posibilitățile oferite
de instrumentele muzicale elec�
tronice. Succes de public și de cri�
tică, albumele trupei Kraftwerk,
alături de primele discuri ale lui
Jean�Michel Jarre, aveau să pună
bazele muzicii electronice euro�
pene. Schneider a părăsit formația
în 2006, din motive pe care nu le�a
dezvăluit niciodată. „Dragul meu
Florian, Autobahn�ul tău nu se va
sfârși niciodată... Turul Franței nu
va mai fi la fel“, a comentat Jean�
Michel Jarre, cu referire la două
dintre marile succese Kraftwerk. 

UN POET A PLECAT

Unul dintre ultimii reprezentanți
ai generației Beat, Michael McClure
(foto), a încetat din viață în SUA,
la vârsta de 87 de ani. La numai
22 de ani, pe 7 octombrie 1955,
McClure a participat la o faimoasă
lectură în cursul căreia Allen Gin�
sberg a prezentat poemul Howl,

adevărat manifest al Beat Gene�
ration. Apoi, de�a lungul unei ca�
riere de șase decenii, McClure a
publicat aproape 30 de culegerii
de poezii, piese de teatru și anto�
logii literare. „Consideram că arta
poeziei era la capătul puterii,
ucisă de război, de școli, de ne �
glijență, de lipsă de dragoste și de�
zinteres. Știam că o putem readu �
ce la viață“, scria Michael McClure
în cartea Scratching the Surface
of the Beats.

RIDLEY SCOTT, INTERESAT 
DE O PANDEMIE

Într�un moment de „oportunism
artistic“, regizorul Ridley Scott a
anunțat că intenționează să adap�
teze thrillerul științific The End
of October de Lawrence Wright
(laureat al premiului Pulitzer
pentru eseu în 2007), o anchetă
despre o pandemie. Nu este încă
sigur dacă romanul va fi adaptat
ca film de cinema sau serial TV. În

ultima vreme, Scott lucra la filmul
The Last Duel (cu Matt Damon și
Ben Affleck), dar filmările au fost
întrerupte în martie, odată cu
declanșarea crizei sanitare mon�
diale.

DESCHIDERE „IMINENTĂ“

„Suntem pregătiți să deschidem
imediat ce ne permite guvernul“,
spune Eike Schmidt, directo�
rul celebrelor galerii Uffizi din
Florența. „Vom reduce numărul
persoanelor care pot vizita gale�
riile, probabil la jumătate din 
capacitatea totală de 900 de per�
soane.“ De la debutul crizei co� 
ronavirusului, galeriile Uffizi
(care adăpostesc capodopere ale
maeș trilor renascentiști italieni)
au oferit publicului ocazia de a le
vizita virtual, grație filmelor pu�
blicate pe rețele sociale. În același
timp, în Franța, nu a fost anunțată
încă o dată la care muzeele vor fi
redeschise.
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Fiți atenți ce năzbâtie am pățit.
Am comandat pe internet o inter �
față audio, pe care am plătit�o on�
line, ca să nu umblu cu bani ghea� 
ță pe vremurile astea pandemice. 

Furnizor aparent serios. După do �
uă zile primesc pe telefon me saj
din partea curierului, prin care
sunt anunțat că am de achitat din
nou valoarea coletului.

Fără să mă enervez, am trimis
un e�mail vânzătorului, prin care
am anunțat anomalia. Mi�a răs�
puns în aproximativ jumătate de
oră, rugându�mă să trimit o confir�
mare a plății, ceea ce am și făcut,
iar după altă jumătate de oră am
primit noul răspuns, prin care
omul își cerea scuze și mă asigura
că a expediat un e�mail către firma
de curierat, prin care a solicitat
anularea plății ramburs. Stați nu �
mai un minut, să recitesc paragra�
ful ca să văd dacă are logică. În
fine, ideea este că poșta electronică
și în general comunicarea de la
distanță este foarte utilă.

Întrucât uitasem să comand
și cablul de date, m�am văzut ne�
voit să fac un drum cu mașină,
mănuși, mască și declarație, până
la un hipermarket. La ieșire am
observat un câine bej și flocos uri�
nând pe roata din dreptul șo �
ferului a autoturismului. Nu mai
mult de trei stropi, cât să o mar�
cheze. Ajuns acasă, Poker al meu
s�a dus țintă cu nasul spre roata
cu pricina și a adulmecat�o timp
de câteva secunde, iar eu nu mi�am
putut stăpâni un zâmbet la gân�
dul că uite, asta este poșta pipitro�
nică a câinilor. O scrisoare cir� 
culară, din aliaj de aluminiu și o

anvelopă, pe care se scrie cu cer�
neală galbenă de pipi canin. Că�
reia Poker, după câteva zeci de
secunde de gândire, i�a răspuns
cu un jet mai prelung, de parcă
oferea niște explicații detaliate.

Aveam în memorie recentul
schimb de mesaje cu furnizorul
meu, care dacă nu ar fi fost prompt
și coerent mi�ar fi creat reale pro�
bleme. Dacă cumva câinii ăștia își
transmit chestiuni importante, vi�
tale chiar? Pot oare să rămân impa�
sibil? Phidippides a alergat 42 de
kilometri, iar eu, cu mașina, să nu
fac încă șase? M�am întors în parca�
rea magazinului, unde după câteva
minute a apărut destinatarul mesa�
jului. Poftim, citește cu nasul. Ești
mulțumit? Ori primise răspunsul in�
complet, ori nu era de acord cu Poker
și a simțit nevoia să îl contrazică.

Frate, nu se mai oprea, aveam im�
presia că scrie cu alineat pentru fie�
care paragraf și pune și căciuli țele
diacritice pe toate ă�urile. 

În drum spre casă am făcut
pană la contul de pipimail. La vul�
canizare știți cum e, îți scufundă
roata în apă, să vadă pe unde
suflă. Noroc că am salvat conver �
sația pe un șervețel. SDC

684

Mirosul literelor

De la ultima rubrică am lăsat�o
moale cu filmele, iar caietul meu
de carantină, care conținea mai
mult notițe din lecturi și rețete
de mâncare, se rezumă acum la
scheme de tratament cu Doreta,
Mydocalm și Lyrica (nu Epica!),
telefoanele de la RMN Diagnos�
tica Sibiu sau ambulanțe private
și liste de cumpărături.

Când nu stau pe lângă mama, nu
gătesc, nu spăl, nu ud grădina, nu
fac cumpărături șamd – citesc. În
ultimele două săptămâni am vă zut
un singur film. Am zis că prea mă
scufund în cinema când ar trebui
să fiu vigilentă și si(n)gură pe mine.
Dar acum, când am deschis o foaie
albă întrebându�mă ce Dumnezeu
scriu săptămâna asta, mi�am adus
aminte de un text pe care l�am pu�
blicat acum câțiva ani după un eve�
niment care e încă atroce: trenul cu
care veneam de la Sibiu în prima zi
de Paști a intrat într�o turmă de oi
(era după un mic viraj, iar conduc�
torul nu a putut frâna la timp) și
am stat o jumătate de oră printre

cadavre, într�un miros insuporta�
bil, în timp ce unii călători se uitau
pe geam, filmau pe sub tren cu tele�
fonul sau furau miei de lângă ma�
mele lor moarte, pe care�i închideau
în veceul trenului. 

Până să găsesc textul, am dat
de cronica la Up/ Up – Deasupra
tuturor (2009), minunatul film de
animație al lui Pete Docter si Bob
Petersen, și mi�a sărit în ochi
fraza asta: „Destinul îi oferă însă
lui Carl Friedricksen o aventură
incredibilă, pregătită de ceva ce
arată a catastrofă“. Fraza se referă
la faptul că unul din cei doi eroi ai
filmului, mohorât după moartea
soției și amărât că nu i�a îndeplinit
visul de a o duce în America de Sud,
îi dă cu cadrul în cap unui munci�
tor care venise să�i dărâme casa
pentru a face loc unei clădiri de bi�
rouri și e pe punctul să fie dus pe
sus la azilul de bătrâni, lucru care
nu se întâmplă pentru că pleacă cu
casa suspendată de baloane multi�
colore și cu băie țelul Russell taman
spre America de Sud. 

Cred că asta trăim și noi
acum, într�un fel sau altul. Pare o
catastrofă micro sau macro, dar
nu e. „Ba, în momentul în care
casa lui Carl Friedricksen se ri�
dică în aer și îi lasă mască pe
angajații căminului de bătrâni,
pot să jur că, după zgomotul de
rădăcină ruptă produs de des�
prinderea casei, am auzit/ simțit
cum aerul inundă camerele ca�
sei, eliberând praful strâns în ani 

de așteptare“, scriam atunci. 
Printre vechile texte de ru�

brică am dat și peste cel despre
Out of Africa/ Departe de Africa
(1985), filmul lui Sidney Pollack
după romanul lui Karen Blixen/
Isak Dinesen (apărut la noi îna �
inte de 1990 cu titlul Din inima
Africii) și am găsit acest mic citat
din carte, care acum îmi place și
mai mult. El se referă la liniștea
băștinașului kikuyu care „nu în�
cearcă să facă să treacă timpul, ci
se așază pe jos și trăiește“. 

Am recitit și textul pe care 
l�am scris despre eseul False Pa�
pers (2000), în care André Aciman
vorbește despre trecut și despre
orașul său natal, Alexandria (din
Egipt), pe care l�a căutat în toate
orașele în care a locuit ulterior. 

Recitind aceste texte, mi se
pare că au fost scrise de altcineva –
nimeni nu mai e persoana care a
fost acum o zi, o lună sau un an –, dar
ceva foarte familiar tot rămâne.

În fine, iată și textul despre
acceleratul Timișoara�București
și masacrul oilor din ziua de Paști.
Începeam glumeț, amintind de
urarea cu care Valerian Sava ne
in vita să dăm cotații cinematogra�
fice pentru rubrica Cei (nu mai
știu câți, numărul varia) care au
speriat restul din revista „Obser�
vator cultural“: „Hristos va învia!“.
Măcar un lucru e sigur, ziceam,
Iisus învie anual, dar relatam apoi
cum s�au comportat oamenii când
trenul, deci noi, am măcelărit nu

știu câte oi. Nu vreau să reiau nici
un citat din porțiunea asta, încă
mi se întoarce stomacul pe dos –
de milă, de oroare și de nedume�
rirea că suntem uneori atât de in�
sensibili și de dobitoci. Poanta era
la final (cred că pe ea o căutam):
„Printr�o coincidență – sau cum
să�i spun că nu știu –, în dimi �
neața următoare s�a produs un
accident feroviar în China. Două
trenuri s�au ciocnit și au murit
peste 70 de oameni“. Legam asta
de teoria haosului și de clasicul
fluture�care�bate�din�aripi�la�
Beijing�provocând�o�furtună�la�
New York. Încă mă mai gândesc
uneori că, dacă trenul frâna la

timp după Tălmaciu, accidentul
de la Beijing poate n�ar mai fi avut
loc. Sau poate a sărit banda.

În orice caz, nu prea înțeleg
ce legătură obscură, dar evidentă
există între ideea că viața e o
țesătură și senzația pe care o am
recitind unele texte mai vechi.
Seamănă cu demersul lui Aciman
de a te descoperi printr�un ochean
întors, dar are legătură și cu fap�
tul că trecutul e la fel de deschis
ca viitorul. Și trecutul se schimbă,
me reu îl rescriem după punctul
în care am ajuns. Cred, de fapt, că
știm totul de dinainte, dar trăim
să ne aducem aminte. 

Iar am fost Lyrică. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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