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O altă lume și un alt timp

CONSTANTIN PIȘTEA

Din primul roman al trilogiei fior�
durilor, Între cer și pământ (Edi�
tura Polirom, 2014, traducere din
limba franceză de Magda Răduță),
de altfel prima carte de acest scrii�
tor tradusă la noi, aflăm printre al�
tele că „vorbele sunt săgeți, gloanțe,
păsări care�i răpesc pe vitejii din
povești“, dar și că „uneori vorbele
nu sunt nimic�nimic, numai zdren �
țe obosite și găurite de ger, șubrede
adăposturi pe care le calcă în pi�
cioare moartea și nefericirea“.

Da, trilogia este despre viață și
moarte, despre dragoste și suferință,
dar în primul rând ea este o mărtu�
rie copleșitoare a forței cuvintelor,
a puterii lor de a influența existența,
de a deplasa destinele unor oameni
de la aparentul lor curs normal.

DOAR TU ÎMI EȘTI 
PLĂCERE-N LUME

Între cer și pământ, pentru pesca�
rii islandezi din urmă cu mai bine

de o sută de ani, nu exista decât
Marea Înghețată. Un mediu abru�
tizant, în care regulile sunt puține
și simple și în care, ca să trăiești,
trebuie să ieși în larg și să te împaci
cu natura mai mereu dușmă noasă. 

Băiatul – singurul personaj
care rămâne nenumit pe parcur�
sul celor trei romane ale ciclului –
este diferit de toți cei pe care îi in�
ventează ori îi aduce la suprafață
Jón Kalman Stefánsson. Băiatul
are un trecut trist – ca mai toți de
aici, și�a pierdut mulți membri ai
familiei –, dar în Bárður a găsit o
voce corespondentă, un prieten
care se distinge din mulțimea pes�
carilor duri, supuși legilor destinu�
lui, prin faptul că îi plac cărțile.
Într�un loc în care adevărații stă�
pâni sunt marea și muntele „e greu
să stai pe gânduri și să citești când
toate sunt viermănoase în jur, după
o zi întreagă în care n�ai făcut decât
să vâslești, ud până la piele și în �
țepenit“. Ei bine, Bárður poate să
citească și în astfel de condiții, ba
chiar Paradisul pierdut al lui John
Milton și gândurile la o scrisoare

de dragoste îi răpesc mintea într�un
moment foarte important. 

Când ieși în larg, trebuie să fii
prevăzător. Iar pe Bárður poezia
și dragostea îl fac să uite de sine,
astfel că la o astfel de ieșire negli�
jează să�și mai ia pufoaica. Iar ho�
tarul dintre viață și moarte poate
fi la fel de subțire ca o pufoaică.
Bárður suferă de frig și moare sub
privirile băiatului și a celorlalți
neputincioși din barcă, disperați
să nu aibă nici o soluție. 

Moartea lui Bárður este episo�
dul de la care Jón Kalman Stefán�
sson construiește un megaroman
în trei părți pe „umerii“ băiatului,

un roman al modului în care ci�
neva cu o fire deosebită încearcă
să se adapteze contextului atât de
dur al Islandei din urmă cu mai
bine de o sută de ani. Dar Stefáns �
son nu povestește doar o viață și
un destin, ci și o lume cu nimic
mai prejos de fascinantele univer�
suri de care m�am îndrăgostit la
William Faulkner sau Gabriel
García Márquez. 

JÓN KALMAN STEFÁNSSON, unul dintre cei mai
importanți scriitori contemporani islandezi, s-a născut
la Reykjavík, în 1963. A debutat în 1988 cu un volum

de poeme; unul dintre romanele sale, Sumarljós og svo
kemur nóttin (Lumina de vară, apoi se lasă noaptea), a

primit în 2005 Premiul Literar Islandez pentru ficțiune.
Opera sa a fost de trei ori nominalizată la Premiul pen-

tru Literatură acordat de Consiliul Nordic, printre ai
cărui laureați se numără Tomas Tranströmer, Sofi Oksa-

nen și Kim Leine. În 2011, J.K. Stefánsson a primit
prestigiosul P.O. Enquist Award, iar romanul său apărut

în 2013, Fiskarnir hafa enga fætur (Peștii n-au
picioare), a fost nominalizat la Man Booker Interna-

tional Prize și a primit premiul revistei „Lire“ pentru
cel mai bun roman străin. Între cer și pământ, primul
său roman tradus în limba română, a apărut la Editura

Polirom în 2014, urmat la scurt timp de Tristețea 
îngerilor (2016) și de Inima omului (2018).

Jón Kalman Ste -
fánsson, scriitor is-
landez care te sur -
prinde de la primele
pagini prin muzi -
calitatea și lirismul
prozei sale, a reușit
să inventeze o voce.
Ori poate nu să o
inventeze, ci să o
aducă la suprafață
din adâncul său de
poet, unde cuvin tele
sunt precum niște
pești „mai vechi
decât lumea, care
descoperă taine
înspăimân tătoare în
fundul prăpăstiilor“.

E iadul pe 
pământ să ai mâini
și să nu mai ai 
pe cine îmbrăţișa
cu ele. 
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„Doar tu îmi ești plăcere�n
lume“, versul lui Milton care�i va
reaminti mereu băiatului de Bárður,
funcționează ca o melodie spe�
cială, care intră în acord atât cu
ritmul în care răsuflă marea, cât
și cu viața oamenilor din această
lume specială, una care pare doar
„o înaintare împotriva întuneci�
milor (...), împotriva trădărilor,
cruzimii, lașității, o înaintare (...)
în voia căreia ne lăsăm cât mai e o
umbră de nădejde“.

Ce afli din primul volum al
trilogiei fiordurilor? Că „un om cu
trei beri în buzunar n�are nici o
nevoie să se grăbească undeva pe
lumea asta“. Că apa mării este să�
rată din cauza lacrimilor îneca �
ților. Dar și că, deși sunt de preț,
„amintirile nu pot să ne țină la
suprafața mării, nici să ne salveze
de la înec“.

Marea întrebare care străbate
prima dintre cele trei cărți este
„de ce sunt vrednic de viață?“, o
chestiune care îl frământă pe
băiat în timp ce încearcă să înapo�
ieze cartea ucigașă, cea care l�a
făcut pe prietenul său, Bárður, 
să�și uite pufoaica înainte de a
ieși în larg. Când îți pierzi părinți,
frați și prieteni și când te lupți cu
singurătatea, aceasta este o între�
bare legitimă care acreditează o
certitudine: „e iadul pe pământ să
ai mâini și să nu mai ai pe cine
îmbrățișa cu ele“.

CE SUNT VORBELE DACĂ 
N-AI CUI SĂ LE SPUI?

Tot despre un drum este vorba și
în Tristețea îngerilor (Editura Po�
lirom, 2016, traducere din limba
franceză de Magda Răduță), când
băiatul îl însoțește pe Jens, poș �
tașul ținutului, cu sarcina de a li �
vra câțiva saci cu corespon dență.
Într�un aprilie greu de suportat,
pe o vreme imposibilă, descrisă în
repetate rânduri în mod impre�
sionant de Jón Kalman Stefán�
sson, cei doi străbat viscolul cu o
misiune ce trece dincolo de în�
semnătatea ei primordială. Sacii
aceia cu scrisori sunt meniți să
poarte cuvintele dintr�un sat de
pescari în altul, dintr�o tabără în

alta, de la o așezare izolată la alta,
făcând astfel legătura dintre sin �
gurătăți și pustietăți și refăcând
un acordaj pe care natura s�a în �
vățat să îl tot strice.

Una dintre scenele pe care in�
sistă Stefánsson este cea în care
băiatul le lasă unor copii dintr�o
astfel de așezare izolată o foaie de
hârtie. Foaia era, la vremea și în
locurile descrise aici, ceva extrem
de rar și de prețios (de unde și
grija și respectul față de cărți), cu
o însemnătate egalată poate doar
de cea a merelor. Nici mere nu se
găseau în acea pustietate – ra�
reori erau aduse de marinari și în
cantități infime –, însă foaia de
hârtie era privită ca un obiect
sfânt: „Cel care are în stăpânire
un creion și o foaie are puterea de
a transforma lumea“. 

Băiatul consideră cuvintele
drept a șaptea minune a lumii,
pentru că ele pot schimba omeni�
rea mai mult ca orice altceva. Și
tot cuvintele, puse sau nu pe hâr�
tie, sunt cele care pot accentua
singurătatea: „ce sunt vorbele da �
că n�ai cui să le spui, ce mai în�
seamnă ele dacă nu poți să�l mai
atingi pe celălalt?“. Între cer și pă�
mânt sau între iad și rai, pe
această coală de hârtie care este
lumea, mereu în bătaia vântului și
sub presiunea constantă a ninso�
rii, omul lui Jón Kalman Stefáns �
son este un chinuit, un muncit, un
apăsat, care amintește de pictura
lui van Gogh, Mâncătorii de car�
tofi. Ce îl deosebește pe băiatul de
aici, cel care traversează în călăto�
riile sale nu doar toate cele trei
romane ale ciclului, ci și întreg
ținutul acesta pustiit și rece, este
poezia, care „nu ne face umili ori
timizi, ne face sinceri“.

Față de primul volum din tri�
logie, în Tristețea îngerilor cadrul
se deschide și mai mult și, de la
numai câteva personaje, avem ac �
ces la o întreagă galerie, pe lângă
poștașul Jens și băiat, fiindu�ne

prezentați, în tușe când mai groase,
când mai fine, tot felul de localnici
pitorești care justifică trimiterea de
mai devreme la Faulkner și Már�
quez. Numele lor sunt ceva mai di�
ficile, însă fiecare vine cu propria
poveste, cu propria dramă, care cer�
tifică faptul că acolo unde este un
om este și o amintire. 

IADUL NU EXISTĂ, EXISTĂ
DOAR SINGURĂTATEA

Cum să se fi încheiat această trilo�
gie, dacă nu tot cu o călătorie?
Inima omului (Editura Polirom,
2018, traducere din limba franceză
de Magda Răduță) întregește cadrul
despre care a povestit până acum
Jón Kalman Stefánsson, dar și re�
vine la nevoia de dragoste a perso�
najului principal, băiatul, care după
ce și�a pierdut cel mai bun prieten,
cel cu care discuta despre poezie,
Bárður, și după ce a trecut, alături
de poștașul Jens, prin tot felul de
situații greu de suportat, ajunge
acum în situația de a se îndrăgosti. 

Călătoria care încheie trilogia
este către dragoste, pentru că ini �
ma omului este plină de deli catețe
și fragilitate. Din nou natura este
cea care accentuează stările su �
fletești, obligând la recluziune și
singurătate, iar izolarea aceasta
aduce cu sine suferința: „Iadul nu
există, există doar singurătatea,
toate lucrurile se veștejesc în jurul
ei, iarba vieții se ofilește și noi tre�
murăm doar la gândul ei“.

Băiatul trece și aici prin tot
felul de întâmplări complicate –
povești de dragoste care se rami�
fică – și este amenințat de cel mai
puternic om din ținut. Însă din�
colo de acestea și de călătoria spre
îndrăgostire, puternice sunt ima �
ginile, uneori șocante, alteori su�
prarealiste. De neuitat scena în care
pe nava „Speranța“ cineva cântă
Bach la un armoniu, transportat

pentru a înfrumuseța o nuntă.
Ase mănătoare, dar în alt registru,
este cea în care doi câini se împreu�
nează sub un coșciug – poate la ega�
litate cu una de mai devreme din
trilogie, în care coșciugul, cu o fe�
meie moartă în el, alunecă pe ză�
padă, iar băiatul, deși se urcă pe el,
nu mai reușește să îl controleze.

„Dacă ninsoarea e tristețea
îngerilor, zăpada topită e scuipa�
tul diavolului“ a rămas scris în
această ultimă carte a trilogiei, ca
pentru a sublinia chinul perma�
nent al omului subordonat capri�
ciilor naturii. Te miri că oamenii
își acceptau soarta, continuând să
trăiască în acele locuri. O navă cu
aburi era privită ca un lucru ex �
cepțional, ceva care păcălea na�
tura, iar legătura telefonică, pome �
nită spre finalul trilogiei, ca o
inovație care avea să schimbe ra�
dical situația. „Când nimeni nu ne
întrebă nimic, ne închidem în tă�
cere cu toată suferința noastră
dimpreună, iar ea, de�a lungul
anilor, se preface în amărăciune
și�n singurătate și se sfârșește în �
tr�o moarte îngrozitoare.“

Una peste alta, am ajuns să țin
la cele trei cărți pentru că mi�au
făcut cunoscută o lume. Cu un per�
sonaj de neuitat, băiatul, dar și cu
altele extrem de bine creionate, cu
bunele și relele lor, cu un talent in�
credibil de a surprinde agresivita�
tea mediului, Jón Kalman Stefán�
sson a construit un univers inedit
sau, dacă ar fi să rămânem în ca�
drul descris de el, l�a scos din ză�
padă. Iar măiestria lui are de a face
nu doar cu finețea cu care și�a pus
pe hârtie personajele ori cu infini�
tele sale posibilități de a descrie vi�
tregiile naturii, ci și cu priceperea
de a prezenta men talitățile vremii,
de a povesti de spre raporturile ru�
dimentare dintre bărbați și femei
ori dintre cei care conduc și cei
care trebuie să se supună. 

La Jón Kalman Stefánsson
găsești realism dur, dar și melan�
colie, găsești și suprarealism ori
fantastic, și credința că morții și viii
sunt într�o legătură mai strân să
decât am bănui (la un moment dat,
o femeie sau spectrul unei femei îl
ajută pe băiat să�și găsească dru�
mul prin viscol). De altfel, în toate
cele trei cărți sunt pagini – marcate
prin litere italice – scrise de „cei
morți“, care privesc cu jind și nos�
talgie către lumea „celor vii“. Li�
mita dintre viață și moarte, dintre
cei vii și cei morți, imposibil de
trecut într�un sens, dar foarte fra�
gilă în alt sens, este una dintre te�
mele mari ale trilogiei și cu ea
rămâi mult după ce termini de
citit cele trei cărți fascinante, care
te transpun într�o altă lume și un
alt timp. SDC

Cel care are în
stăpânire un creion
și o foaie are pute-
rea de a trans-
forma lumea.

Dacă ninsoa-
rea e tristeţea în-
gerilor, zăpada to-
pită e scuipatul
diavolului.
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Cartea Tata mă citește și după
moarte a fost publicată la Edi-
tura Humanitas în anul 2020.

Dragul meu Mihail Vakulovski, nu
am obiceiul să le trimit scrisori
scriitorilor aflați încă în viață, din
cel mai banal motiv: ăștia riscă să
răspundă. 

Cu scriitorii nu poți să știi ni�
ciodată. Imediat te trezești că le sare
țandăra, că sar la bătaie pe stradă.
Am făcut și eu un pic de box la o
adică, știu ce e și eschiva, știu ce e un
croșeu, dar de ce să te legi la cap?

Apoi, cu atât mai puțin le scriu
scriitorilor pe care i�am și cunoscut
prin viață. Că parcă dacă i�ai cunos�
cut poți să știi: o dată te trezești că
nu i�a convenit ceva sau, mai rău, că
te găsește excesiv de amabil – ai tu
vreun interes... 

Așa că, vezi bine, a trebuit să

dau totul la o parte ca să văd doar
cartea. A trebuit să uit de simpatia
pe care știi că ți�o port fiindcă te gă�
sesc om cinstit și serios, iar oamenii
cinstiți și serioși sunt mai rari decât
eclipsele. M�a interesat textul. 

Iar cartea Tata mă citește și
după moarte  e o bucurie pentru ci�
titor. Eu m�am trezit uneori chiuind
în timp ce dădeam pagina. Alteori
m�am trezit că recit Da, a fost copil
și Lenin,/ Da, a fost și el școlar/ Și
în geanta lui pe vremuri/ A purtat
abecedar. 

De cele mai multe ori, însă, m�
am pomenit că ziceam:ce chestie, pe
asta n�o știam! Și adevărul e că nu
știam multe despre copilăria în Mol�
dova din vremea Uniunii Sovietice. 

M�am născut mai târziu și când
am început eu să citesc nu găseam
la tot pasul cărți despre această
lume dispărută. Iar Basarabia 

rămânea mereu departe. Așa că
pentru mine totul a fost nou și mi�
nunat. Desigur, îi știam pe Gaga�
rin, pe Vîsoțki, pe Țoi, dar cu totul
altfel, și mult mai bine i�ai știut
dumneata. 

Iar ce ai făcut din ei în cartea
copilăriei lui Mișca – asta va ră�
mâne. Sunt, dacă îmi dai voie să am
o ierarhie, cele mai frumoase rân�
duri din carte. Gagarin în Cosmos,
Vîsoțki pe scenă și Țoi murind
după ce a schimbat lumea – toate
sunt minunate... 

Ce știam eu de Pavlic Morozov
sau chiar de Zoia Kosmodemian�
skaia? Ce știam eu de cosmo�
 nautul Piotr Klimuk, de Ion Soltîs
sau Boris Glavan? Nu știam, iar
acum știu – am ieșit câștigat.

Mereu ți�am admirat forța dra�
gostei pentru tatăl tău, pentru fra�
tele tău, deloc întâmplător amândoi

scriitori, pentru mama ta. Vei spune
poate că e puțin și normal lucru ca
un om să�și iubească familia. Eu 
ți�aș răspunde atunci că e tot mai
rar, mai ales în ultimele decenii,
când s�au destrămat lucruri chiar
mai mari de cât Uniunea Sovietică,
țara cea mai mare din lume. 

Eu n�am făcut trânte și n�am
participat la nici o întrecere între
raioane, eu n�am apucat să folosesc
în viață cuvântul raion, eu nici
măcar n�am avut un cais în gră�
dină, nici grădină n�am avut, eu 
n�am recitat nici o poezie despre
Lenin, cu Lenin, pentru Lenin, eu 
n�am mai apucat să fiu scăldat în
apele altei propagande decât aceea
pentru piața liberă.

Copilăria scapă de logica profi�
tului. Când nimic nu contează în
afara profitului, prima care moa re
între oameni este prietenia. Iar 

copiii, neștiind această lege, sunt
singurii care trăiesc în afara timpu�
lui, de aceea pot fi chiar și fericiți.

Cartea dumitale m�a făcut
pentru două ceasuri foarte fericit,
fericit ca pe un copil, fericit cât o
nuvelă de Aitmatov. Este o carte
plină de lumină și de adevăr, de
aceea crudă, ca viața. Să mai scrii, fi�
indcă ăsta e rostul tău. 

Ai salvat o lume întreagă de la
uitare – și ce altceva ai fi putut
face? Și uite că, până la urmă, Mișca,
chiar și fără să vadă pământul din
cosmos, tot un erou a ajuns. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Mihail Vakulovski

Acum câțiva ani, trecând prin
Asheville, North Carolina, am
cumpărat un plic cu timbre.
Când l�am deschis am găsit prin�
tre ele un timbru lunguieț, cu un
tigru și un urs în haină roșie. Pe
el scria ČESKOSLOVENSKO și
era unul din primele timbre pe
care le�am avut. În găsisem în� 
tr�un plic din hârtie poroasă,
portocalie, prins cu o capsă ro�
tundă, deschis în cartierul Mili�
tari din București prin 1982.

În 1982, frumusețea nu creștea în
pom în cartierul Militari. Presu�
pun că părinții noștri încasau mai
în plin mizeria din jur decât noi.
Totuși, consternarea paradiziacă
pe care o simțeam și eu când ve�
deam uneori un pachet de țigări
Dunhill sau Rothmans trebuie să
fi avut o legătură cu ruina orașului
și a blocului nostru nou muncito�
resc, spre sfârșitul comunismului.
Educația vizuală ți�o făceai cum
puteai, în principiu nu cu ambala�
jele cu culori duse de la eugenii.
Frumusețea era subversivă și o
bună parte din ea se refugiase în fi�
latelie. Nu�mi amintesc să i se fi
părut cuiva o prostie, sau ceva, cum
să zic, tocilăresc, să colec țio neze
timbre. După ce ne cotonogeam o
săptămână la fotbal mergeam câte

cinci�șase băieți să luăm timbre de
la poșta de la Veteranilor, de câ�
teva ori chiar până la marea Rom�
filatelia de la Cișmigiu. Toată lu   �
mea avea clasoare și avuția fiecă�
ruia sporea mereu pentru că tot
felul de rubedenii și prieteni gă�
seau cu cale să ne doneze câte un
clasor vechi. Unele erau modeste,
altele însă te hipnotizau și�ți dă�
deau impresia că intri pe furiș în
jurnalul unui om, în autobiografia
lui. Oricui a dăruit un clasor cu
timbre i se vor ierta toate păcatele.

Nu mai știu ce s�a întâmplat
cu GUINEA�BISSAU. Legătura mea
cu ea s�a încheiat de mult. În anii
’80 însă, alături de surorile comu�
niste Mongolia, Cuba, China, POL�
SKA și MAGYAR POSTA, timbrele
de�acolo erau foarte răspândite.
Exista, am aflat, și o República de
Guinea Ecuatorial, și o République
de Guinée. Cele trei nu trebuiau
confundate pentru nimic în lume.

Frumusețea timbrelor, oa�
meni buni, dragi copii. La început,

erai încântat de cai care se ca�
brează, de flori, fluturi enormi din
Madagascar, pești din Belize cu
dințișorii (timbrelor) colorați, nu
albi. Serii cu tigri, cu șerpi, cu
sateliți și rovere lunare. Stadioane
de la Euro și din Mexico 1970, Ar�
gentina 1978, Spania 1982. (În
sport existau și ierarhii curioase –
toate statele emiteau timbre cu
bob, dar cu tenis nu cred că am
văzut vreodată.) Dar apoi timbrele
veneau și ziceau stai așa, că fru �
musețea nu stă doar în păsări co�
libri și corali. Frumusețea e dis �
cretă, e a nuanțelor desaturate, a
desenului obscur, de care ani în�
tregi nu știi ce reprezintă (o dansa�
toare sau harta Indiei?), a supra�
tiparului grosolan care desfigu�
rează tot. Frumusețea nu e doar 
a țărilor tinere, eufonice (SÃO
TOMÉ E PRÍNCIPE… LESOTHO…),
ci și a timbrului românesc vechi,
cu Carol „Vulturi“, din 1886, cu va�
loare nominală de „1½ Banu“, a
„Căișorilor“ de prin 1913 (sau
1903? nu mai știu). 

Valoarea e a rarității indife�
rente la culise politice sinistre de
un fel sau altul, ca în cazul seriilor
retrase din circulație dintr�o su�
medenie de motive politice, cu
Carol II, cu Zelea Codreanu, cu bi�
sericile din Bucovina. Existau și
serii în care toate timbrele arătau
aceeași imagine, doar culoarea de
fond era alta: ce meritorie risipă
de potențial, pe care învățai să 
o admiri. 

Apropo de asta – numele ma�
chetatorilor erau uneori trecute, cu
litere minuscule, pe timbru. Tim�
brele românești, mai mult ca altele,
aveau această mare calitate, nu�i
uitau pe graficieni, așa că vedeai
acolo mereu câte o semnătură –
Dumitrana, Zainea, Vlasto, o lecție
timpurie de authorship. 

Treceai apoi dincolo de fața
timbrului și râdeai de superficiali�
tatea cu care evaluaseși până
atunci timbrul doar pentru vopse�
lele lui. Exista o lume și pe spatele
timbrului. Lumea lipiciului sacro�
sanct, intușabil. Fiecare țară avea
alt lipici. Timbrele românești de
prin anii ’50 îl aveau cumva vălu�
rit. Cele din SHQIPËRIA erau lu�
cioase pe spate ca patinoarul după
ce se reface gheața, iar cele din
SUOMI aveau o peliculă de o ini�
maginabilă finețe, care mergea
mână în mână cu concepția impe�
cabilă a timbrelor nordice – din
păcate, aproape de negăsit. Unele
timbre din Dahomey (devenită
mai târziu Benin) și Volta Supe�
rioară (azi Burkina Faso) aveau un
gumaj cu fisuri diagonale, ca o mi�
nunată rășină reticulată, îngălbe�
nită. Hârtia însăși varia – timbrele
italiene (inclusiv San Marino) aveau
adesea filigran, iar timbrele din
MOÇAMBIQUE erau mai groase
decât toate. Unele erau dantelate –
cu un număr diferit de perforații
pe centimetru, evident, nu ne ju �
căm aici – altele erau nedantelate,
tăiate de cineva gânditor în semi�

întunericul unei imprimerii. În
Vietnam, persoana care făcea asta
lăsa adesea mici confetti de hârtie
încă nedesprinse complet de pe
dințișori. 

DDR, CCCP, NIPPON, SVE�
RIGE... Pentru că și în spatele tim�
brelor se aflau cărți, mergeam la
cataloage care, cu maximă seriozi�
tate, povesteau despre timbre gre �
șite (emisiunea „Racheta“, dar
timbrul este fără Rachetă – va�
loare: 1.000 de lei în anii 1980.
Uau! Etc.). Fiecare timbru, până la
maiestuosul cap de serie care nu
ajungea niciodată în plicurile de 
5 și 10 lei, era descris în detaliu, cu
o terminologie cromatică în care
concepte rudimentare ca roșu și
galben făceau loc olivului, carmi�
nului, cobaltului și mai știu eu cui.

Toate astea le�am găsit când
am deschis plicul cu timbre în Ashe�
ville, North Carolina. N�a fost însă
doar un mic episod nostalgic. M�am
bucurat să găsesc și timbre din
Cambodgia și din Coreea de Nord,
țări ale căror emisiuni filatelice, în
mod curios, nu cred că ajungeau la
noi – sau nu am văzut eu – în anii
’80, dar acum când mă uit la flu �
turași cambodgieni și la trenu lețe
coreene nu mai pot să mă gândesc
decât la Pol Pot și la Kim Ir�Sen. E
adevărat că nici în anii ’80, când
Militariul era plin de timbre din
Rwanda, nu știam că în acea țară
îndepărtată mai era doar un dece�
niu până la genocid. Filtrul filate�
lic al realității. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Timbre



Zilele trecute, la intrarea într�un
supermarket, am asistat la o
scenă măruntă de pe scena mai
mare a lumii în vremuri de coro�
navirus. Un bărbat masiv și su�
părat tocmai se răstea la agentul
de securitate care îi stătea timid
în cale: „Nu�mi pun, în p...a mea,
nici o mască! N�am eu nici un co�
ronavirus, în p...a mea, nu vezi?“.
După care a călcat apăsat înspre
ușa glisantă, iar agentul de secu�
ritate, cu vreun cap mai scund
decât bărbatul cu organ, a făcut
pasul într�o parte, lăsându�l să
treacă.

Am intrat și eu în urma lui, dar,
fiind mai slab de vârtute, mi�am
pus masca pe față. Cum împin�
geam căruciorul printre rafturi,
cu gândul la măști și epidemii, am
remarcat tot felul de oameni și
măști. Majoritatea își acoperiseră
nasul și gura, dar nu erau chiar

atât de majoritari. La destui cum�
părători de pe acolo masca medi�
cală le acoperea doar gura, alții –
destul de mulți – și�o trăseseră sub
bărbie, ca pe un fel de agă țătoare
pentru urechi, și nu erau puțini cei
cărora le atârna din buzunar: și�o
puseseră doar la intrare, ca pe un
pașaport pe care îl arăți la punctul
de trecere, apoi și�o scoseseră. Pro�
babil că nici ei n�aveau nici un co�
ronavirus, în p...a lor.

Vorba asta m�a făcut să�mi

amintesc de o anecdotă povestită,
cred, de Ion D. Sîrbu într�una din
scrisorile lui. Cică în Primul Răz�
boi Mondial, pe timpul ocupației
germane, în București sosește un
soldat neamț nefamiliarizat cu
realitatea locală. Un camarad mai
versat îl scoate la plimbare prin
oraș și la un moment dat cei doi se
urcă într�un tramvai. Se uită ei la
lumea din jur – proaspătul venit,
mai curios, celălalt cu o blazare
superioară. La un moment dat un
grup de localnici încep să vor�
bească mai tare, parcă nemul țu �
miți, parcă nervoși, ridicând gla �
sul unul la altul. Neamțul inițiat în
tainele României, deși nu vorbea
nici boabă de română, îi spune no�
vicelui: „Pass auf, Hans, jetzt kommt
der  Fututz“ („Fii atent, Hans, acum
vine Fututz“). Și, desigur, „Fututz“
a venit imediat.

În zilele de�acum, la o viitoare
(și, desigur, imaginară) ocupație

germană a Bucureștiului, un alt
soldat inițiat în tainele locului va
spune – sau va transmite priete�
nilor pe YouTube – un videoclip
cu comentariul „Pass auf, Hans,
jetzt kommt der Pula“. Căci, în
curgerea istoriei, cuvântul magic
local s�a schimbat, însă registrul
și tonalitatea s�au păstrat. Și, cred
eu, i s�a păstrat și funcția. Aseme�
nea lui „Fututz“, cuvântul ce de �
numește organul genital mascu �
lin a preluat acest rol de alungare –
cu adevărat magică – a răului, a
oricăror adversități care tulbură
bunul mers al vieții. Încă din epo �
ca tribală, din zorii primitivi ai
omenirii, organele sexuale, etala�
rea sau numirea lor erau folosite
pentru a alunga spiritele rele,
blestemele sau amenințările su�
pranaturale. Înjurăturile sau ridi�
carea fustelor în cap nu au altă
funcție. Așa că, mă gândesc eu,
frecventul apel la organul mascu�
lin – și nu doar la el – ce caracte�
rizează lumea românească e relua�
rea unui ritual magic care, iată, se
dovedește eficient. Păi, gândiți�vă
numai: la dezorganizarea socie �
tății noastre și haosul ce dom �
nește în sistemul sanitar, n�ar fi
fost de așteptat ca epidemia de
coronavirus să lovească mai 

puternic decât în Italia? Dar n�a
lovit, cel puțin deocamdată, fiind �
că, vorba neamțului „jetzt kommt
der Pula“. Nici un coronavirus, în
p...a mea. Ce coronavirus? Iar co�
ronavirusul, acest blestem miste�
rios aruncat asupra omenirii, își
slăbește puterile în fața leacului
nostru universal.

Mai mult, bănuiesc că leacul
e eficient oriunde și în orice con�
text. Nu vindecă doar boli, ci 
rezolvă probleme, soluționează
situații încâlcite, taie noduri gor�
diene. 

De curând mergeam cu un
autobuz care a vrut să oprească
într�o stație. A vrut, dar n�a putut:
în stație oprise o mașină al cărei
șofer, cu cotul rezemat pe geamul
deschis, bea liniștit dintr�o doză
de suc. După ce șoferul autobuzu�
lui l�a claxonat nervos și, după ce
dintr�un magazin de pe marginea
trotuarului a apărut un ins, prie� 
tenul șoferului din stație, și a in�
trat în mașină, stația s�a eliberat.
Din demaraj, șoferul vinovat i�a
strigat clar și răspicat șofe rului de
autobuz: „Ce p...a mea, e stația lu’
mă�ta, în p...a mea!“ .

Apoi a plecat în viteză și cu
inima ușoară, ferit de�acum de
toate relele. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Jurnal de coronavirus: 
leacul universal

Valul unu, cocoașa doi. Recordul
românesc din perioada de caran�
tină totală a fost doborât. Am
trecut binișor de 500 de cazuri
pe zi, iar politicienii și trompe�
tele lor care cântă aria anti�
COVID sunt în continuare la
locul lor. Și se comportă ca atare,
sădind neîncredere, dar și
spaimă în ziua de mâine.

Vedem, auzim și citim pe diverse
canale, dar mai ales pe Facebook,
tot felul de teorii halucinante. Jos
masca, nu există covid, cam ăsta e
firul roșu care îi leagă pe adepții
conspirațiilor și scenariilor. 

Adevărul e unul singur, iar 

cifrele nu mint: virusul există, ba
încă se manifestă vioi și se trans�
mite cu repeziciune în comunitate.

Am avut 555 de cazuri mier�
curi. În aceeași zi Austria a anun �
țat că românii, alături de cetățenii
altor state vecine (Republica Mol�
dova și Bulgaria) nu se vor mai
putea plimba în voie pe teritoriul
acestei țări. Sau dacă vor plim�
bare atunci trebuie să prezinte la
sosire că au efectuat un test și că
rezultatul e negativ. Chestia asta
se va extinde. Și alte țări europene
ne vor impune restricții. Se va în�
tâmpla aproape sigur dacă numă�
rul de cazuri va crește în conti �
nuare. O țară cu 150 sau 200 de
cazuri nu va accepta să primească
cetățenii alteia cu 500 sau 700.
Fiecare stat știe că mai bine ești
prevăzător decât să stingi apoi in�
cendiul pandemic.  

În aprilie nu aveam voie să ne
deplasăm pe teritoriul României
fără declarații scrise. Am scăpat de
calvarul ăsta, am lansat artificiile pe
15 mai, iar în iulie suntem pe punc�
tul să nu putem părăsi România.

Cine e vinovat pentru situația de
acum? Vina e, firește, împărțită.
Între autorități, cei care contestă
existența virusului (aici intră și
unii politicieni), dar și cetățeni. 

Autoritățile n�au fost în stare
să explice clar oamenilor ce în�
seamnă virusul, mărginindu�se
doar să�i arate cu degetul pe cei
care cred în teoriile năstrușnice.
Rezultatele se văd: de câteva săp�
tămâni curba e pe trend ascen�
dent, iar nimeni nu știe dacă sun �
tem deja în vârf sau doar la baza
cocoașei cu numărul doi. Nu doar
medicii și specialiștii trebuiau să
iasă în față cu ex plicații. Politicie�
nii de la putere aveau și au datoria
la rândul lor să lămurească publi�
cul despre ce este vorba. 

Neamintim cum arăta peisajul la
începutul lunii iunie. Puțini membri
din guvern vorbeau despre virus,
toată lumea era preocupată de sec�
toarele care se deschid și de relaxă�
rile fără număr în toate domeniile.

Ba mai mult, în loc să fie un
exemplu pentru ceilalți, tovarășii
din guvern, dar și din PNL, s�au
dat în stambă, cu diverse ocazii.
Unii chiar în Palatul Victoria, cu
Orban în frunte, alții la Iași, la o
acțiune caraghioasă de împriete�
nire a lui Mihai Chirica cu oastea
liberală din județ. Fără măști și cu
scaunele așezate de�a valma, unul
lângă altul. 

Cei care contestă virusul se
împart la rândul lor în două cate�
gorii:unii care gândesc cu mintea
lor, iar asta face ca jocul lor să fie
și mai periculos, pentru că sună a
premeditare, iar ceilalți pentru că
așa au auzit de la unii mai deș tepți
ca ei sau au citit de pe tot felul de
site�uri pline de fake�news. 

În fine, o importantă vină o
au și românii. Nu toți, ci vitejii
daci care contestă utilitatea măș �
tilor, care se prind în hore vesele
la mare sau care uită să se spele
pe mâini când ajung acasă.

Pandemia n�are nici o legă�
tură cu politica, ba chiar se adap�
tează al naibii de bine când simte
că terenul e alunecos. Preșe din �
tele Jair Bolsonaro al Braziliei a
fost depistat pozitiv, sper că n�ați
ratat știrea asta. Viteazul nr. 1 al
Braziliei a primit ceea ce a căutat.
Și�a dat jos masca în public, a con�
testat vehement existența virusu�
lui, iar țara a ajuns pe locul doi în
lume ca număr de infectări. 

La fel au pățit și unii de pe la
noi. Inclusiv o asistentă medicală
de la spitalul CFR din Timișoara
care a refuzat să poarte echipamen�
tul de protecție. Femeia a infectat
două colege, dar și patru pacienți.

În bună măsură putem vorbi și
de o cocoașă a prostiei. Habar nu am
dacă se mai poate face ce va. Posibil
să fie târziu deja, vom vedea asta în
zilele și săptămânile următoare. 

Ar trebui să terminăm însă cu
glumele și conspirațiile. Situația
e gravă, iar politicienii au intrat
deja în campanie, semn că nu
prea mai putem conta pe ei când
vine vorba de decizii raționale.

Dar nici nu e cazul să drama�
tizăm. Mai nimerit ar fi să deve�
nim responsabili. Nu pentru Or� 
ban, Ciolacu sau Barna, ci pentru
noi și familiile noastre. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Autorităţile n-au fost în stare să explice
clar oamenilor ce înseamnă virusul, mărgi-
nindu-se doar să-i arate cu degetul pe 
cei care cred în teoriile năstrușnice.

Cocoașa prostiei





Sunt convinsă că, dacă sunteți
un consumator de artele specta�
colului, v�ați întrebat măcar o
dată care sunt cele mai
neobișnuite scene de pe mapa�
mond care�și datorează notorie�
tatea faptului de a fi „cel mai“ ori
„cea mai“. Din fericire, de�a lun�
gul vremii și de�a latul planetei
s�au construit sumedenie de ase�
menea edificii ieșite din stan�
darde care găzduiesc creații
teatrale sau muzicale și atrag
curioși nenumărați. Să vedem
câteva dintre ele.

Cel mai vechi așezământ teatral,
în forma și accepțiunea actuală a
termenului, este Teatro Olimpico
din Veneția. Se pare că în anul
1585, la 3 martie, aici a avut loc
primul spectacol de teatru. In�
cinta care în prezent are 1.500 de
locuri oferea spre vizionare atunci
o versiune la Oedip Rege de Sofo�
cle. Decorul era realizat în trompe
l’oeil, în tendințele vremii, și fu�
sese pictat de Vincenzo Scamozzi.
Compoziția plastică sugerează

perspectiva unei străzi care se în�
depărtează spre fundal și, din fe�
ricire, este păstrată încă și azi.
Este unica de acest fel din în�
treaga lume. Ghipsul și lemnul au
fost materialele de bază utilizate,
iar grija contemporanilor pentru
conservarea formei inițiale, trans�
mise din generație în generație,
merge până la păstrarea lămpilor
cu ulei ce serveau drept „reflec�
toare“. Ca un omagiu, aceste
lămpi au fost reutilizate în anul
1997, la o nouă punere în scenă a
piesei antice. 

TEATRUL ASIATIC 
ESTE FOARTE DIFERIT 
DE CEL OCCIDENTAL

Așezământul cu cea mai bună
acustică este considerat Teatro
Colon din Buenos Aires, Argen�
tina. Sau, ca să ne ferim de com�
parative absolute, greu de probat
în domeniul artistic, să zicem că
are una dintre cele mai bune
acustici din lume. Edificiul a fost
construit în secolul al XIX�lea
într�o zonă centrală a orașului și
a intrat în folosință în anul 1908.
După un șantier îndelungat ce 
s�a întins pe aproape 20 de ani de
lucrări! Imensa lui scenă s�a bu�
curat de prezențele celor mai de
vârf interpreți de operă și balet
din diverse perioade. Au fost
urmăriți la fiecare reprezentație
de un public extrem de numeros,
dispunând de aproximativ 2.487

de locuri. Marmura italiană de pe
foaiere și vitraliile franțuzești îi
pregătesc pe privitori pentru at�
mosfera specială din sala de spec�
tacole. Mihail Barîșnikov, Maia
Plisețkaia, Maria Callas, Yehudi
Menuhin, Jose Carreras, Rudolf
Nureev, Montserrat Caballe, Lu�
ciano Pavarotti, Maurice Bejart
sunt numai câteva dintre staru�
rile care au evoluat aici. 

Dinspre minunata Japonie
vine o altă informație uluitoare.
De regulă, soluțiile arhitecturale
pentru teatre merg pe materiale
precum piatra, ciment sau metal.
Dar în Tokio, Teatrul Național No
se distinge și prin faptul că a fost
realizat din chiparos japonez. În
1983, anul inaugurării, lemnul
acestei specii asiatice de pini a de�
venit scenă pentru spectacole de
tip tradițional japonez. Pinii aveau
o vechime remarcabilă, de peste
400 de ani, scrie în ghidurile tu�
ristice, și au fost aleși datorită
calității foarte speciale a acestei
esențe de lemn în a stimula sune�
tul. Pe cortina de fundal este pic�
tată o scenă forestieră reprezen� 
tând un pin. Teatrul asiatic este
foarte diferit de cel occidental din
multe puncte de vedere. Confor�
mismul tradiției este încă foarte
puternic, iar maniera de a struc�
tura interiorul incintelor este
particulară și vine tot din aceste
tradiții. Conform regulilor speci�
fice teatrului No, scena este des�
chisă pe trei părți și are și o

platformă laterală. Scaunele au�
ditoriumului sunt dispuse în for �
mă de evantai, pentru a asigura
vizibilitate din toate punctele
sălii. Cu toate reverențele făcute
regulilor transmise din generație
în generație, tehnologia modernă
este foarte prezentă. Pentru a se
deschide și numeroșilor turiști
care vizitează Țara Soarelui Ră�
sare, fiecare fotoliu are un sistem
de supratitrare în limba engleză,
accesibil printr�o simplă apăsare
de buton. 591 de locuri îi așteaptă
aproape în fiecare seară pe cei
interesați să urmărească reprezen �
tații de teatru No și Kyogen. 

UN TEATRU NU E 
NUMAI O CLĂDIRE

Unul dintre ultimele locuri în care
ne�am aștepta să găsim un teatru
este pădurea, iar cea amazoniană
cred că ar fi chiar pe cel din urmă
loc. Deși pare greu de crezut, pădu�
rea amazoniană ascunde, printre alte
multe minu nății, și un teatru. La Ma�
naus, în Brazilia, Teatro Amazonas

este pur și simplu la fel de specta�
culos precum ambientul în care se
află amplasat. Edificiul a prins con�
tur la finalului secolului al XIX�lea,
când exploatarea cauciucului a ex�
plodat și a stimulat îmbogățirea
unora și prosperitatea zonei. Pla�
nurile au fost imaginate de un ar�
hitect italian, Celestial Sacardim,
iar desprinderea lor de pe hârtie și
transformarea în realitate au nece�
sitat mai bine de 15 ani. Ar fi durat
și mai mult dacă europenii n�ar fi
contribuit cu cele necesare. Din
Franța au venit elementele pentru
acoperiș, marmura a fost transpor�
tată din Italia, iar oțelul a ajuns
aici pe mare, tocmai din Glasgow.
Domul central, vizibil de la mare
distanță, e acoperit de 36.000 de
plăcuțe de ceramică în culorile
Braziliei, iar 198 de candelabre
din sticlă de Murano dau un aer
feeric teatrului. 

O știm cu toții, un teatru nu e
numai o clădire, e mai ales ce se
petrece în el, dar felul în care
arată contribuie la senzațiile ele�
vate ale socializării culturale. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Cel mai, cea mai…

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Teatro Amazonas din La Manaus, Brazilia
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INTERVIU CU SCRIITOAREA TATIANA ȚÎBULEAC

„Viața privată era un
bun comun din care 
toți furau pe ascuns“

DAN BURCEA

Cu ce sentiment ați primit
apariția cărții dumneavoastră 
în limba franceză din acest 
an? Este comparabil acest mo-
ment cu cel din 2018 când a
apărut L’été où maman a eu 
les yeux verts?

Franceza a fost prima limbă în
care a fost tradusă Vara. Îmi
amintesc de uimire, chiar de un
sentiment de jenă pe care l�am
avut când am luat�o în mâini. Era
mai mult a traducătorului decât a
mea, până și titlul mi se părea
lung și greu de pronunțat. Apoi 
i�am dat�o fiului meu și, când l�am
auzit citind, m�am liniștit. L�am
îmbrățișat și i�am spus „c’est ton
livre!“ și așa a rămas. Am înțeles
că traducerea este pentru el mai
importantă decât originalul, că în
franceză mă va citi și mă va cu �
noaște. Lucrurile s�au mai schim�
bat de atunci. Am avut întâlniri cu
cititorii francezi, cele mai dificile
au fost întâlnirile cu elevii. Copiii
au un milion de întrebări. Nici
până azi nu am citit toată cartea.
Am început de câteva ori, am răs�
foit�o, am lăsat�o. Într�o zi, dirigin�
tele fiului meu s�a apropiat de
mine și m�a întrebat ceva despre
Alecksy. M�am simțit o impostoare,

de parcă Alecksy despre care am
scris eu și cel despre care a citit el
erau doi oameni diferiți. Nu era
doar o limbă între noi, era o lume în�
treagă. Acolo, în curtea școlii, voiam
să fiu doar mamă, nu scriitoare.  

Cu Grădina a fost, este mai
simplu. Am intervenit destul de
mult în ediția franceză. Adică m�am
comportat ca un autor aproa pe
nor mal, care se leagă de cuvinte, 
de sensuri, caută, deși nu găsește
corespondențe. Își înnebunește

editoarea. Scoate pasaje întregi.
Nu pot să�mi explic acest lucru.
Nu iubesc o carte mai mult decât
alta. Am avut același traducător,
extraordinar, însă a fost altceva.
Voiam să fiu sigură că și în fran�
ceză Lastocika va rămâne fetița ti�
midă din curtea de la Botanica,
or fana cu nasul rupt și inima
împărțită în două, și nu se va trans�
forma într�o franțuzoaică drăguță
și cosmopolită. Cel puțin asta cred
că ne�a reușit – mie și Olimpiei

Verger, cu care timp de câteva zile
practic ne�am mutat pe Skype și
am aranjat lingvistic soarta tutu�
ror femeilor din roman.   

Cum s-a desfășurat colaborarea
dumneavoastră cu traducătorul
Philippe Loubière? 

Când am terminat Grădina mi�am
spus că, iată, am scris o carte pen�
tru zece oameni. Eram convinsă
că în România nu o va căuta ni�
meni și îmi pregătisem în cap tot

felul de scuze, de explicații. Tema,
geografia, frazele rusești care în�
greunează și mai mult cititul erau
primele pe listă. Apoi, evident,
dorința mea cusută cu ață albă de
a fugi de Vara, de universalitatea
ei, de prea multa ei poezie. Mai
era și frază „îi va fi greu să scrie
ceva mai bun“, aruncată pe ici, pe
colo. În sfârșit voiam să fiu femeie,
după vocea masculină în care m�
am simțit firesc, poate prea firesc, în
Vara. Da, voiam multe cu Grădina și

În martie apărea la Éditions des Syrtes de la Geneva
traducerea in limba franceză a cărții Tatianei Țîbu -
leac, Grădina de sticlă. Am dorit să știm ce a însem-
nat acest eveniment pentru scriitoarea română care
locuiește acum la Paris și cum privește autoarea

aventura prin care opera sa își dobândește liber-
tatea de a călători și în alte limbi decât limba sa
maternă. Vă oferim acest dialog cu toată emoția 
lui și cu gândul atât la cititorii francezi, cât și 
la cei din România. 
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în același timp – nu voiam nimic.
Grădina a fost un act de egoism și
abia acum înțeleg cât de mult îmi
lipsește acea stare de înverșunare
care m�a dominat în timp ce o
scriam. Cu Philippe a fost simplu.
Eram la un maraton de lectură la
Paris, citisem câteva pagini din
manuscris. El era în sală. După
lectură l�am întrebat ce crede, iar
el mi�a răspuns că dacă va dori ci�
neva să o publice în franceză, să 
i�o dau lui. I�am dat�o. Cu Phili ppe
ne înțelegem foarte bine. Și el este
un înverșunat. Îmi amintesc o
scenă de acum doi ani. Eram la
FILIT, la Iași. Philippe m�a văzut
în mulțime, m�a tras imediat de
mânecă și m�a dus la o terasă unde
mi�a citit o oră dintr�o traducere la
care lucra, un poet român. La sfâr �
șit i�am zis doar ca aș schimba cu�
vântul „drăguță“ care mă sufocă,
insistând că nu e la fel cu francezul
„chérie”. S�a enervat, a strigat, a
mai cerut cafea. Așa e Philippe,
cum să nu�i încredințez cărțile?

Care este cadrul general al ro-
manului? Unde și când se petre-
ce acțiunea lui (mă refer la
Chișinău ca oraș, dar și la curtea
din cartier ca loc simbolic)? 

Anii ’80, Chișinău, Botanica. Iarnă
de trei ori pe an. Curți mici, pătra �
te, în care cresc blocuri cu pa tru
etaje. Limba română se numește
limba moldovenească. Alfabetul
este chirilic, banii – ruble, republi�
cile – surori. Ucrainenii, evreii, mol�
dovenii se înțeleg în limba rusă.
Bărbații sunt rari și scumpi. Regu�
lile sunt femeiești. Viața privată este
un bun comun, din care toți fură pe
ascuns. Copiii au multe obligații și
puține drepturi. Toți îi iubesc pe 

veteranii de război, nimeni nu�i iu �
bește pe milițieni. Frumusețea tră �
iește în afara oamenilor, castanul
din curte este biserică. Urmează o
explozie, vine un război, se pune la
cale un furt. Sunt zece ani în care
trebuie să încapă toate. 

Unul din personajele cărții, Za-
har Antonovici, este convins că
„dacă nu povestesc, n-au cum să
trăiască“. Pentru astfel de oa-
meni, „viața trebuie să fie o po-
veste“. Este și convingerea dum-
neavoastră ca scriitoare?

Literatura este în fond o colecție
de povești. Zahar povestea sub
castan, alții povestesc de pe vârful
munților sau din cele mai adânci
gropi. Este loc pentru toți, eu încă
îl caut pe al meu. 

Să facem cunoștință cu Lastoci-
ka, eroina dumneavoastră. Cine
este ea, ce înseamnă numele ei? 

Lastocika – rândunică. Este un
cuvânt pe care îl iubesc și care în�
seamnă pentru mine câteva lu�
cruri deodată. Rușii îl folosesc
adeseori ca pe un cuvânt de dra�
goste, intim chiar, dar și pentru a
vorbi despre o fată sau o femeie
nefericită, singură, ajunsă la greu.
În copilărie mă fascinau rândune�
lele. Erau singurele păsări pe care
țăranii se temeau să le ucidă, așa
cum făceau cu vrăbiile, ciorile, po�
rumbeii sau oricare altă pasăre
care venea să fure mâncarea pre �
țioaselor găini. Mi se păreau ma�
gice, cu coada lor despicată, zborul
acela smucit. Erau urâte și neîn�
semnate – toți spuneau asta – dar
cât de temute! Îmi amintesc cât de
necăjită era bunica când vreo rân�
dunică își făcea cuib pe streașina

casei. Asta însemna că peretele va
fi distrus în scurt timp, iar fața
casei va deveni neprimitoare. To �
tuși nimeni nu le strica casa –
blestemul lor le proteja. 

Lastocika din carte este o or�
fană, adoptată de o mamă pusă pe
îmbogățire cu orice preț, însă nu
lipsită de inimă. Tamara Pavlovna
nu este un monstru, cum au vă �
zut�o unii. Este produsul acelor
timpuri, în care bogăția era nu
doar un statut, ci și o virtute. Cele
două femei se ciocnesc, se res�
ping, se urăsc, cu timpul însă în �
cep a crește una peste alta, ca
pieile, până rămân între ele doar
căteva diferențe. Nu vreau să o
descriu prea mult pe Lastocika,
fiecare  o vede diferit.

Tema cea mai pregnantă din
Grădina este cea a căutării
identității. Ea îmbracă, după
opinia mea, trei mari axe pe care
aș dori să le evocăm aici. Prima
temă este condiția de copil or-
fan a eroinei. Care este în două
cuvinte povestea ei?

În două cuvinte, care se vor face
douăzeci și două, Lastocika este o
fată cumpărată de la un orfelinat
din Chișinău. Mama ei adoptivă,
Tamara Pavlovna, adună sticle de
pe stradă, le spală, apoi le duce la
punctele de colectare contra bani.
Amăgește, înșală, se descurcă. Dar,
pentru că îmbătrânește, are ne�
voie de un ajutor – de un copil cu
care să poată face ce vrea. Pe vre�
mea URSS�ului, sticlele îi ajutau
pe mulți să supraviețuiască. Le
adunau alcoolicii sau, iată, eroi�
nele noastre care s�au îmbogățit
pe seama lor. Desigur Tamara
Pav lovna a exploatat�o crunt pe

Lastocika – a bătut�o, a umilit�o, a
folosit�o pe post de sclavă. Dar în
capul ei tot chinul se făcea tot spre
beneficiul orfanei – ea avea să
ajungă moștenitoare. În zilele noas�
tre o astfel de poveste s�ar sfârși
probabil cu o intervenție a servi�
ciilor sociale. În acele timpuri
însă, relația lor nu era ieșită din
comun. Violența era la ordinea
zilei în familii, dar se numea altfel.
În fine, îmi place să cred că relația
lor este mult mai complexă și se
schimbă pe parcursul cărții. Re �
cunoștință�ură, frică�admira ție,
încredere�trădare, acceptare�ier�
tare. Lastocika devine adoles�
centă, apoi femeie. „Cățeaua devi� 
ne lupoaică.“ 

A doua temă este cea a 
bilingvismului.

Bilingvismul nu este doar o linie
a cărții, este mai degrabă unul
dintre personajele principale. Op�
tica mea asupra bilingvismului 
s�a schimbat de mai multe ori în
toți acești ani, așa cum i se întâm�
plă oricărui emigrant. Am ajuns
să separ mai ușor o limbă de o
țară și o țară de un conducător.
Ezit să revărs o ură mai veche peste
o situație nouă, dar simt cum cu
vârsta sunt nerăbdătoare să�mi
fac înțeleasă poziția din start. Nu
este la fel să înveți o limbă din frică
și din dragoste. În Franța, unde
admirația pentru tot ce înseamnă
rusesc este uriașă, va fi greu să ex�
plic lupta Lastocikăi pentru o limbă
„mai mică“. Probabil mulți cititori
francezi vor considera această linie
de subiect mai puțin ofertantă, ea
însă nu putea să lipsească. Cartea
de acolo a pornit, de la această luptă
continuă a omului „între“. Sunt
curi oasă cum au văzut�o traducăto�
rii din alte limbi – ucraineană, bul�
gară, polonă, ca să dau câteva exem�
ple – și cum va fi citită cartea în

țările exsovietice. Primele cronici în
Franța m�au bucurat.

În fine, cea de-a treia direcție
este legată de schimbarea
inițiată de perestroika care a
scos la suprafață unele răni 
ale istoriei. Ce ne puteți spune
despre aceasta ?

Sunt toate în carte, subiective și
pe planul doi. Grădina de sticlă
nu este o carte istorică, iar cei care
încearcă să o citească astfel vor fi
dezamăgiți. Am fost întrebată de
ce nu am scris mai mult despre
războiul din Transnistria, despre
renașterea națională. Nu am scris
în primul rând pentru că mi se
par obositoare toate aceste teme
mari, exploatate la nesfârșit de
oameni care nici nu au luptat, nici
nu au renăscut. Este prea târziu
pentru o simplă trecere în revistă
a acelor evenimente și probabil
prea devreme pentru includerea
lor într�o literatură onestă. M�am
axat pe viețile mici ale oamenilor
mici, pe ei îi înțeleg cel mai bine. 

Ce cheie de lectură le recoman -
dați cititorilor occidentali, dar și
celor din România pentru lectu-
ra cărții dumneavoastră ?

Emoția. SDC

TATIANA ŢÎBULEAC s-a născut pe 15 octombrie 1978 în
Chișinău, Republica Moldova. Singura fiică a unui jurnalist și a

unei corectoare de ziar, termină Liceul „Iulia Hasdeu“ din
Chișinău; licenţiată a Facultăţii de Jurnalism și Știinţe ale
Comunicării a USM. A devenit cunoscută publicului larg în

1995, când iniţiază rubrica Povești adevărate în cel mai
important cotidian de limbă română din Moldova, „Flux“. Din

1999 face parte din echipa PRO TV Chișinău în calitate de
reporter, editor și prezentatoare de știri. În prezent este

stabilită la Paris. A debutat editorial cu Fabule
moderne, Chișinău, 2014. Cea de-a doua carte, Vara în care

mama a avut ochii verzi, 2017, este distinsă cu Premiul Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova (2017), Premiul revistei

„Observator cultural“ și Premiul „Observator Lyceum“ (2018)
și Premiul pentru Literatură al Uniunii Europene (2019).

Romanul a apărut în franceză și în spaniolă. Grădina de sticlă
este cel de-al treilea volum al său.



10
ANUL XVI NR. 693
11 – 17 IULIE 2020carte

www.suplimentuldecultura.ro

Unde trăiesc strămoșii și 
de unde ne trăiesc pe noi
FLAVIUS ARDELEAN

Cred că eram cam de vârsta lui
Ollie, protagonistul romanului
Mecanopolis (Polirom, 2019),
când ascultam pe furiș, în miez de
noapte, emisiunea de radio a lui
Lenți Chiriac. Cu radioul sub per �
nă, cu urechea lipită de difuzor,
sonorul dat la minimum, ascul�
tam chitarele și basul și toba și
vocile, când ascuțite, când gutu�
rale, ale acelor trupe de rock și
metal, despre care în epoca di�
nainte de omniprezența interne�
tului nu știam nimic. Dar nu
conta, mă fascina acea muzică, nu
știu de ce, nu știu când și cum a
luat naștere această fascinație,
dar știu că m�a însoțit pe drumul
meu până acum la bine și la greu.

Și mi�a mai oferit ceva, căci în
acel amalgam de instrumente,
unul răsuna parcă mai tare în
mintea și�n sufletul meu: tobele.
Astfel încât percuția a reușit să
fie, în desele momente ale vieții
mele, sprijin și, mai ales, voce
pentru stările și sentimentele pe
care le trăiam, dar pentru care nu
găseam cuvintele potrivite.

Despre asta am vrut să vor�
bească romanul Mecanopolis –
despre fascinația muzicii rock și
despre actul de a face muzică pri�
vit ca o călătorie de vindecare. Cel
puțin asta mi�a fost intenția, pen�
tru că povestea a devenit repede
altceva decât mă așteptasem, dar
care s�a dovedit a fi necesar. Lu�
crând la carte am înțeles că su�
biectul era mai important, mai
grav și mai trist decât crezusem.
Ceea ce am crezut că ar trebui să fie

o evadare din lumea apăsătoare –
un turneu într�o lume magică ală�
turi de niște muzicieni schelete –
a devenit un pelerinaj către cele
mai sfinte locuri ale sinelui – cău�
tarea în acea lume subterană a ta�
tălui ce și�a pierdut viața în lumea
de afară. Așadar, înarmat cu o chi�
tară și însoțit de noii săi prieteni
din formația The Bones, Oliver
Rock pătrunde în miezul fantastic
al orașului de fier Mecanopolis în
căutarea legendei faimosului su�
netist pe care îl bănuiește a fi
chiar tatăl său. 

Mecanopolis mi�a oferit un
nou prilej de a mai crește și de a
înțelege mai bine câteva regiuni
ale vieții ce�mi fuseseră neclare
până de curând. Scriind cartea
aceasta și cugetând asupra po �
veștii am înțeles că orice coborâre
este, în același timp, și un urcuș,

că ceea ce este jos este și sus, și că
ce se găsește în mic se află și în
mare. Străbătând acea Lume de
Sub Camion, luptându�se cu Ma �
șinomonștri și cu O Mie și Una de
Lame, ajutându�l pe generalul
Marcus Aurelius al șobolanilor și
întâlnindu�se cu Regina metalică,
descifrând tainele înțeleptului
Hara Kiri al Treilea al Subterane�
lor, din Arhivele acarienilor bă�
trâni până la Regele Rugină din
Grădina de Fier, iar în cele din
urmă în centrul sufletului, unde
trăiesc strămoșii noștri și unde ne
trăiesc pe noi, Ollie face ordine în
lumea de jos, făcând de fapt or�
dine în lumea de afară. Întors în
lumea „normală“, Ollie află că nu
plecase nicăieri în tot timpul ace �
la și băiatul aproape că ar putea
crede așa ceva, dacă nu ar avea ta�
lismanul adus de acolo, din lumea

de jos, despre care știe doar el.
Această deschidere a lumii în

două direcții, această mutare a cen�
trului gravitațional al exis tenței mai
aproape de miezul ascuns al vieții,
dă naștere adevărului pe care nu �
mai Ollie îl știe. Și este bine așa –
este adevărul lui și doar al lui, iar
asta este tot ce contează. SDC

Brașov, 4 iulie 2020
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Ida. Marea doamnă a viorii
Cu Ida Haendel, unul dintre cei
mai longevivi artiști ai muzicii
clasice, se stinge o epocă, cea a
maeștrilor viorii secolului XX.
„Eu sunt vioara“, spunea într�un
documentar filmat la 80 de ani,
definind cu naturalețe conexiu�
nea unei vieți cu instrumentul 
și arta ei. 

COPIL-MINUNE, 
STAR LA 11 ANI

Ida Haendel s�a stins în noaptea
de 30 iunie spre 1 iulie 2020 la
Miami, SUA. Născută în 1924 la
Chełm, orășel polonez aproape de
granița cu Rusia, a cântat la vioa �
ră la doar 3 ani, reproducând din
memorie un cântec de leagăn au �
zit de la mama ei. La 5 ani câștigă
un premiu Bronisław Huberman
la Varșovia după ce interpretează
Concertul de Beethoven, uimind
audiența, pe Huberman însuși,
care declară că e cel mai mare ta�
lent pe care l�a auzit vreodată, dar
și pe marii violoniști Szymon Gol�
dberg și Joseph Szigeti. 

„CU ENESCU AM REALIZAT CĂ
MĂ AFLU ÎN PREZENȚA CELEI
MAI INSPIRATE ȘI ELEVATE
FIINȚE UMANE“

„Dacă nu aș fi cântat la vioară,
toată familia mea ar fi murit în Al
Doilea Război Mondial, ca apro ape
întreaga populație evreiască din
Polonia. Îi mulțumesc lui Dum �
nezeu că am avut acest talent“,
spunea Ida Haendel în Woman
with Violin, autobiografia apărută
la Londra în 1970, orașul în care 
s�a stabilit în 1936 pentru a studia
cu Carl Flesch, unul dintre im �
portanții pedagogi ai viorii seco�
lului. Va debuta la Proms cu
concertul de Beethoven un an mai

târziu, într�o serie memorabilă ce
va număra, până în anii 2000, 68
de concerte. 

Devenită cetățean britanic în
1940, Ida Haendel câștigă primii
ei bani din turnee în Franța și Bel�
gia, care îi vor permite să cumpere
o casă pentru întreaga familie,
salvată astfel din Holocaust. În
timpul bombardamentelor celui
de�al Doilea Război Mondial va
dormi deseori în metroul londo�
nez și va cânta pentru trupele en�
gleze și americane, în uzine de
armament, la National Gallery și
în cadrul concertelor organizate
de Dame Myra Hess, presa brita�
nică numind�o „un cadou al na�
zismului pentru Marea Britanie“. 

E mulțumită de studiul cu
Flesch, un profesor sever și scru�
pulos până la ultimul detaliu din
partitură, care îi pune direct pe
pupitru Capriciile de Paganini,

dar va fi fericită să lucreze cu 
George Enescu la Paris. În memo�
riile ei notează: „Deși eram foarte
tânără, am realizat că mă aflu în
prezența celei mai inspirate și ele�
vate ființe umane. Enescu era mic
de statură, cu spatele încovoiat,
de o indiferență atrăgătoare ce
părea să�i sporească măreția și ca�
litatea spirituală“. Într�o lecție Bach
își reamintește cum „ferm și fără
compromis, înlătura toate orna�
mentele dezvăluind forma și ade�
vărata anatomie muzicală. Când
muzica a fost eliberată de toate
decorațiunile am realizat că puri�
tatea fără emfază a liniei dezvă�
luia adevărata grandoare a struc �
turii. Mi se părea că îl aud pe
uriașul Bach pentru prima oară“.
Mai târziu, Ida Haendel îl va vizita
din nou la Paris pe Enescu, cel pe
care îl va numi toată viața „men�
torul meu“, și îi va cânta Ciaccona
de Bach: „Era ziua lui și i�am adus
un tort. Când am terminat de cân�
tat, Enescu m�a întrebat: — Ai lu�
crat Ciaccona cu mine? — Nu,
ma estre, v�am auzit cântând�o la
New York. — Cântând�o așa, mi�ai
făcut un dar mai mare decât tortul,
mi�a răspuns Enescu zâmbind“. 

SERGIU CELIBIDACHE, 
O RELAȚIE UNICĂ

După război, Ida Haendel va cân ta
peste tot Sonata a III�a de Enescu
și va deveni celebră în toată 

lu mea, cu turnee în Europa, Ame�
rica de Sud și Asia, fiind prima 
solistă de după război a The Pa �
lestine Symphony Orchestra, cân�
tând în Israel aproape în fiecare
an până spre sfârșitul carierei, cu
tot șocul unui schimb de focuri
trăit live în Israel, în 1948. S�a mu �
tat în Canada în 1952 și apoi în
Statele Unite, la Miami, în 1989,
unde a locuit până la final. 

A avut un succes imens în 1966
în Uniunea Sovietică, în 1973 fiind
prima violonistă invitată în China
după Revoluția Culturală. A fost
membră a juriilor principalelor
concursuri din lumea viorii, în 1991
e numită Comandor al Ordinului
Imperiului Britanic, iar în 2006
susține un recital emoțio nant la
Auschwitz�Birkenau, în prezența
papei Benedict al XVI�lea. 

A cântat pe două Stradivarius,
unul din 1696 și celebrul Sleeping
Beauty, 1726, sub bagheta unor
șefi ca Thomas Beecham, Otto
Klemperer, Charles Munch, Karel
Ančerl, Rafael Kubelík, Charles Du�
toit, Herbert Blomstedt și Si mon
Rattle, Sergiu Celibidache rămâ�
nând pentru ea însă o personali�
tate și o relație unică. 

„Sergiu avea totul, un fantas�
tic simț al umorului, patru docto�
rate în filosofie, psihologie, mate� 
matici superioare și muzicologie,
iar muzica era viața lui și a mea. Și
o inimă bună – și�ar fi dat cămașa
de pe el dacă i�ar fi cerut�o cineva.
A fost budist și puțin excentric,
dar poate așa sunt și eu. El ră�
mâne pentru mine un idol și un
geniu.“ Sunt cuvintele care�l des�
criu pe Celibidache în autobio�
grafia Idei, cea care, întrebată de
un reporter indiscret dacă au fost
iubiți, a răspuns: „asta va rămâne
secret până în ziua în care voi
muri“. Și, deși dirijorul român a
jignit�o într�una din ieșirile sale
furibunde din presă, violonis�
ta nu a încetat niciodată să vor�
bească despre el în cei mai elo gioși
termeni. 

Concertul de Brahms, înregis�
trat în 1952 cu London Philarmo�
nic Orchestra, rămâne în viziu� 
nea multor critici drept una din�
tre cele mai bune colaborări ale
celor doi muzicieni din cei 35 de
ani împreună pe scenele lumii și
una dintre ele mai bune versiuni
din toate timpurile, dacă nu cea
mai bună. 

ȘI ÎN MUZICĂ ÎNTREGUL 
ESTE MAI MARE DECÂT 
SUMA PĂRȚILOR SALE

Poate cea mai importantă lecție pe
care o putem învăța de la Ida Haen�
del este că longevitatea unui artist
e legată de modul în care se rapor�
tează la muzică. Cântul ei a însem�
nat proporție și virtuozitate, un
arcuș puternic, o tehnică perfectă
a mâinii stângi, un vibrato strâns și
mai ales sonoritatea dramatică și
luminoasă a cân tului care atingea
întotdeauna inimile. Dincolo de în�
registrări, am văzut�o în 2012 la
Ateneul Român, în prima și ultima
ediție a Festivalului „Sergiu Celibi�
dache“, la centenarul nașterii ma�
relui dirijor. A interpretat muzică
de George Enescu, Sonata a III�a
op. 25, alături de Schumann și
Bartók. Și chiar dacă marea violo�
nistă nu mai era cea de odinioară,
un fir vrăjit din emoția sunetului
și pasiunea de altădată rămăseseră
nealterate în trupul firav al femeii
cu ochi verzi și o voință de neclin�
tit, pe vremuri o frumusețe cu coa�
furi extravagante și bijuterii excen� 
trice. Am ascultat�o apoi în culise,
povestind cu un umor nebun de �
spre trecut, chiar puțin răutăcioasă
despre noile gene rații, studiul viorii
și mai ales cățelușul ei Decca (nu �
mit du pă casa de discuri la care 
i�a apărut primul album!). Și în
mu zică întregul este mai mare
decât suma părților sale. Iar pen�
tru Ida, întregul a fost bucuria de a
cânta la vioară. SDC

Bibliografie: Ida Haendel,
Woman with Violin: An Autobiogra-

phy, Gollancz, Londra, 1970.

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de cultură“ publică în
avanpremieră un fragment din
volumul Călători români privind pe
fereastra trenului. O încercare de
istorie culturală (1830-1930), de
Radu Mârza, care va apărea în
curând la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Plimbându�ne printre izvoarele
vremii, am descoperit că „drumul
de fier“ este o prezență nu foarte
constantă, dar vie în aceste izvoare.
Am descoperit că în spatele unei
simple relatări a unei călătorii cu
trenul este o lume întreagă, for�
mată din puțin peisaj și din mulți
oameni, prinși într�o rețea compli�
cată – și fascinantă – de relații so�
ciale și culturale. Așa se văd lucru�
rile din tren și în tren. Astfel, șan �
tierul inițial al comunicării noastre
s�a lărgit considerabil și, mergând
pe urmele surselor istorice, a primit
noi întrebări de lucru: Ce vede că�
lătorul de la fereastra trenului? Ce
vede călătorul în tren și pe peronul
gării ? Ce face în tren, cum se simte,
la ce se gândește, ce observă și ce nu
bagă în seamă? Aceste întrebări au
lărgit considerabil perspectiva

cercetării noastre. Am constatat
că, în locul unei comunicări știin �
țifice, sub ochii noștri se scrie 
o carte…

Astfel s�a născut o cercetare
care i�a urmărit pe călătorii ro�
mâni (originari din România și
Transilvania) pe „drumul de fier“,
pe acei călători care ne�au lăsat re�
latări despre experiența lor fero�
viară. Dintre aceștia, nu prea mulți,
i�am selectat pe cei care ni s�au
părut reprezentativi. De ce călăto�
rii români? Pentru că aceș tia pro�
vin dintr�un spațiu geografic în
care căile ferate pătrund relativ
târziu (deceniile 1860�1870), ei că�
lătorind, în schimb, cu trenul, încă
de timpuriu, prin țări apusene
(Anglia, Franța, Belgia, Germania)
și prin Imperiul Austriac. De aceea,
mărturia lor este prețioasă, pentru
că intuiește, semnalează și sur�
prinde aspecte interesante ale că�
lătoriei feroviare.

Am denumit perioada luată în
considerare „primul secol de călă�
torie feroviară“, adică de la 1830 la
1930, de la prima călătorie cu tre�
nul, pe ruta Manchester�Liverpool
(1830) (Petrache Poenaru călăto �
rește deja cu trenul pe această rută
în 1831!) la deceniul 1930, acesta
din urmă fiind unul în care calea
ferată este parte integrantă a vieții

cotidiene europene și românești.
(Anii 1940 constituie un moment
de cezură și din perspectiva isto�
riei călătoritului și a istoriei fero�
viare.) Dar, în timpul acestui prim
secol de călătorie feroviară, calea
ferată, cel mai dinamic indicator al
Revoluției industriale, transformă
radical nu numai transporturile și
comunicațiile în Europa și în lume,
ci societatea în întregime. 

Am constatat că sursele pe
care le�am consultat documen�
tează marile transformări prin
care trece societatea europeană și
implicit cea românească, și a fost
necesar să ne aplecăm și asupra
lor, chiar dacă la început nu am
intenționat acest lucru. Aspectele
pe care călătorii noștri le surprind
sunt dintre cele mai diverse. Pe de
o parte, sunt aspectele sociale și
culturale. În gară, pe peron, în
tren, această nouă modalitate de
a călători presupune petrecerea
unui timp împreună (mai scurt
sau mai lung) și într�un spațiu li�
mitat (vagonul, compartimentul),
de aceea ea determină apariția
unor noi forme de socializare. Se
socializează cu alți călători, cu oa�
menii de pe peron, cu autoritățile
feroviare sau polițienești sau se
tace, se privește pe fereastră, se
privește în gol. Un spațiu impor�
tant al socializării în călătoria fe�
roviară îl reprezintă restaurantul
gării. Nu este lipsit de importanță
că trenul, peronul sau gara în ge�
neral și peisajul traversat sunt lo�
curi unde se pot face interesante
observații de ordin cultural, so�
cial sau chiar etnografic.

Pe de altă parte, sunt aspec�
tele tehnice, economice. Anumiți
călători sunt atenți și la aceste
chestiuni. Unii teoretizează pe
marginea însemnătății căii ferate,
previzionează transformările pe
care aceasta le va genera in socie�
tate, în „marea“ economie, dar și
în economiile locale. Însă, dincolo
de costuri sau lentori administra�
tive, cu toții privesc pozitiv con�
struirea „drumului de fier“ de la un
capăt la celălalt al Europei. Pe de
altă parte, alți călători – mai ales
cei cu aplecare spre teoretizare –

sunt atenți și la construirea efec�
tivă a căii ferate, la provocările pe
care le presupune traversarea
unor forme de relief. Este impre�
sionant să citești descrieri stân�
gace, de pe la 1840�1850, ale via� 
ductelor sau ale tunelurilor atât
de banale astăzi. 

Construirea și răspândirea
căilor ferate are și implicații poli�
tice. „Drumul de fier“ înseamnă, la
nivel efectiv, dar și simbolic, lega�
rea capitalelor de provincii, și mai
înseamnă răspândirea in teritoriu
a autorității statului modern. Teri�
toriul însuși se schimbă odată cu
calea ferată, care îi dă noi înțe �
lesuri. O călătorie cu trenul poate

fi și un pretext pentru a elogia un
regim politic care, cumva, prin
precizie, rigoare, disciplină și forță,
pare să se potrivească trenului…

Nu în ultimul rând, trenul
revoluționează călătoria. Distan �
țele parcurse cu repeziciune de
acesta nu înseamnă doar că pasa�
gerul ajunge mai repede la desti �
nație, ci reprezintă un nou mod
de a privi pe fereastra trenului.
Din viteza sa (concept relativ azi,
când în lumea civilizată trenurile
pot atinge viteze de 150�300 km/h),
la 1870 sau la 1900 peisajul se
vede altfel; ochiul îl percepe altfel,
oarecum asemănător pictorilor
impresioniști. SDC

Radu Mârza – Călători români
privind pe fereastra trenului. 
O încercare de istorie 
culturală (1830-1930) 

CARTEA
„Aveţi în faţă o carte alertă despre practici și reprezentări din primul
veac de turism pe calea ferată. Merită să vă lăsaţi purtaţi în cadenţa
ei, chiar dacă nu veţi întâlni situaţii complicate, precum cele imagi-
nate de Agatha Christie pe vremea când Rebreanu admira din cupeu
frumuseţile Italiei. Radu Mârza are darul de a vă captiva cu istorisirea
sa, ca unul care gustă din plin ideea de a călători cu gândul în anii de
glorie ai Orient-Expressului.“ (Ovidiu Ghitta)

„Căutând referinţe despre modul în care călătorul cu trenul vede
peisajul, am descoperit că «drumul de fier» este o prezentă nu foarte
constantă în scrierile călătorilor, dar vie. În spatele unei simple
relatări a unei călătorii cu trenul este o lume întreagă, formată din
puţin peisaj și din mulţi oameni, prinși într-o reţea complicată – și
fascinantă – de relaţii sociale și culturale. Așa se văd lucrurile din tren
și în tren. Astfel, șantierul iniţial al cercetării s-a lărgit și, mergând pe
urmele surselor, a primit noi întrebări de lucru: Ce vede călătorul de
la fereastra trenului? Ce vede călătorul în tren și pe peronul gării? Ce
face în tren, cum se simte, la ce se gândește, ce observă și ce nu bagă
în seamă?“ (Radu Mârza)

AUTORUL
RADU MÂRZA este cadru didactic la Universitatea 

„Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie,
unde predă cursuri despre identităţi istorice în Europa Centrală,
istoria medievală, premodernă și modernă românească, istoria

slavilor, istoria culturală a călătoritului și turismului, istoria
Bizanţului. Este, de asemenea, colecţionar și preocupat de 

istoria cărţilor poștale. Cea mai recentă carte publicată este 
Romanian Historians and Propaganda (1914-1946). The Case of
Transylvania (Bratislava, 2014), traducere din limba română de

Carmen-Veronica Borbély.
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N�aș putea spune despre mine că
sunt un mare bețiv ori măcar
bun cunoscător al băuturilor, cu
toate că reputația mi�a urcat
câteva gradații spirtometrice
tocmai cu proze pe tema
destupată. 

De mescal am aflat prima oară din
romanul lui Malcolm Lowry, La
poalele vulcanului, tradus în ro �
mânește de Ion Caraion și pu �
blicat la noi în 1978. (Nu mai am,
din păcate, versiunea aceleiași cărți
amețitoare, distilată de re gretatul
meu prieten, Florin Șla pac, desă �
vârșit cunoscător al materiei tran �
spuse și al substan ței rafinate.) Am
și gustat cândva băutura; pot spu �
ne că nu mi�a dat vreo senzație
deosebită, pesemne că n�am sorbit
destulă, ori era contrafăcută... 

Așa se explică subitul interes
stârnit la citirea numelui Mezcaleros

înscris cu litere Western Style pe
coperta albumului The Preacher
(2020, ©Philippe Mar seille under
exclusive licence to TB Music
Production France). Cât despre
poză... Ce poți zice? Un tip cu pă �
lărie ruptă, poncho, ciocate, trabuc
scurt, barbă ne rasă ș.a.m.d. Clint
Eastwood sau Stevie Ray Vaughan?
Nu! E francezul Phil „Mezcal“
Marseille, care cântă la chitară,
dobro, muzicuță și vocal, ba mai
este și autor al celor 12 piese, una ș

i�una, în genul Southern�TexMex�
blues�rock. Adică o mixtură de
stiluri consacrate de vreo 40�50
de ani și consumate cu antren de�
un public răspândit pe glob ca
albinele într�un lan de floarea
soarelui sau ca furnicile disperate
într�un deșert pictural.

Ca mulți tipi răzvrătiți contra
situației inconfortabile – mai
degrabă a vieții, decât a societății
lor – și refugiați prin coclaurile
Americii tuturor posibilităților,
zăpăcitul Philippe, născut în Mar �
silia, a visat din adolescență să
cânte ca�n Texas. Se hrănise cu
iconografia filmelor western�spa �
ghetti ale lui Sergio Leone (evi �
dent preluată în recuzita sa), dar
mai ales cu muzica provenită din
zona TexMex. Și nu doar de acolo.
Rory Gallagher a fost cel care, fără
să știe, i�a decis viața. La 15 ani,
văzându�l la TV pe impetuosul
irlandez, Phil a hotărât că e cazul
să și cânte, nu doar să asculte
blues�rock. Având ceva bănișori,
a cumpărat un amplificator mi �
cuț, o chitară SH și s�a pus pe
trea bă. Copil fiind, beneficiase și

de împrejurarea că a locuit cu
părinții o vreme în El Paso,
mi(s)tica localitate al cărei nume
trezește reverii violente, stinse în
tequila sau bourbon de cea mai
aspră contrabandă. Ce va fi trăit pe
graniță, n�am aflat; se poate pre �
supune că asimilarea univer sului
cultural – particular, învățarea
muzicii – s�a împlinit cu prisos de
măsură, de vreme ce prelucrarea lui
pe primul disc, Road to Texas (2011),
înregistrat la Tone House Studio,
Franța, e aproape... Hai, să nu zic
imitație, nici plagiat, nici pastișă
(fiindcă e câte puțin din astea), ci
doar extensie a temelor consacrate
mu zical în arealul po pulat de oa �
meni duri și foarte muncitori, in� 
diferent ce profesie au. Se distinge,
izvor subteran de iriga ție, sunetul
spe cial ZZ Top, precum și alte pâ �
râiașe fără localizare precisă.

Primul disc promitea mult,
lucrurile păreau cumva chitite pe
o carieră tipică trupelor de tur �
neu cu buget redus și concerte în
cluburi consacrate sau festiva luri
modeste. Având alături de la
început pe Yvan Ackerman, tobe,

și Mitch Sanches, bas, Phil a reușit
să editeze abia anul acesta al
doilea disc, înregistrat tot la Tone
House. Douăsprezece piese de
excelență viguroasă, frazare im �
pecabilă, chitară ce „umple“ bo� 
xele, texte fără pretenții, însă
generoase, inspirate din viața lui
„Mezcal“, nu prea deosebită de a
muzicienilor pământeni. Pentru
că, spune autorul: „All these songs
are a part of my life, with suffering
and happiness... Our lives are
bluesy... or rockin’... and this is
exactly what Mezcaleros is“.. 

Viața fiecăruia e diferită. Orice
ai face, confortul e volatil. Merită,
așadar, să�l cauți și�n mescal? SDC

Predicatorul

O întrebare răvășește muzeele
lumii: cine deține cel mai intere�
sant poponeț? La titlu concu�
rează un posterior ciobit al unei
statui romane, un fund dintr�o
pictură cu luptători sumo a ar�
tistului japonez Katsushika Ho�
kusai, câteva linii curbate
sugestive dintr�o lucrare de la
Muzeul Warhol și un fund de
vacă surprins în plină acțiune
dintr�un manuscris de la 1200.

Cu o lună înainte de bătălia po �
ponețelor, muzeele s�au luptat
pentru supremația „celui mai ciu�
dat obiect“. Provocarea a fost lan�
sată de Muzeul din Yorkshire,
decis să nu lase admiratorii de
artă să se plictisească în caran�
tină. Prezentând un coc�perucă
feminin găsit într�un mormânt
roman din secolul al treilea, cu
agrafele încă intacte în păr, mu�
zeul a invitat curatori de la mai
multe muzee să prezinte o curio�
zitate și mai și. Muzeul de Istorie
din Berlin a intrat în concurs cu o
mască de pe vremea ciumei, Cas�
telul din Norwich a ridicat miza
cu o pernuță pe care erau înfipte
ace cu gămălii sub forma unor 

capete de copii. Au mai fost pre�
zentate ope re precum un tablou
din epoca victoriană cu personaje
realizate din clești de crabi, o si�
renă realizată din oase de pește
combinate cu un craniu de mai �
muță și o cutiuță cu păr pubian al
amantei regelui George al IV�lea.

Confruntările amuzante între
curatorii muzeelor au devenit
frecvente în perioada carantinei,

iar inițiatorul proiectului — Mu�
zeul din Yorkshire — a câștigat re�
cent numeroși admiratori pe
Twitter și nu numai. Cea mai re�
centă provocare îndeamnă cura�
torii să trimită o fotografie cu cel
mai misterios obiect din colecțiile
lor. Muzeul din Yorkshire este
mereu cel care dă startul cu un ar�
ticol, de data aceasta, un cap de
bestie din aur, ale cărui urechi 

păreau folosite pe post de soclu,
iar limba avea rol de cârlig. Ca de
obicei, alte muzee au răspuns en�
tuziast cu alte ciudățenii: bile de
piatră sculptate cu model răspân�
dite pe teritoriul Scoției și vechi
de aproximativ 5.000 de ani, sicrie
miniaturale cu mini�mumii îm�
brăcate în haine special croite și
manuscrise criptografice. Alte
teme recente bătălie de bătălie au
inclus pisici, câini și interioare.

Deși ideea este aplicată mai
consecvent în această perioadă,
întrecerile între muzee au o isto�
rie mai veche. La începutul lui
2017 a avut loc una dintre cele
mai faimoase înfruntări curato�
riale, pornită de un utilizator de
Twitter care a trimis simultan
aceeași întrebare spre două mu �
zee: cine ar câștiga o bătălie între
Muzeul de Știință și Muzeul de
Științe Naturale și cu ce arme?
Muzeul de Științe Naturale a răs�
puns scurt „Avem dinozauri. Nu
avem adversar“, dar Muzeul de
Știință a contracarat cu „E adevă�
rat că ei au foarte multe fosile, dar
noi avem roboți, un Spitfire și
otrăvuri din antichitate. Bum!“.
Ce a urmat a fost un schimb de 

focuri desfășurat într�o succe�
siune de replici, care au făcut apel
la: pești�vampir, un pește�om,
gân daci fosilizați, o cizmă Wellin�
gton de cauciuc, un experiment
cu vulcan, o mașină de pompieri
din secolul XIX și dragoni de
mare cu fundal muzical din Game
of  Thrones. Bătălia a fost înche�
iată de Victoria and Albert Mu�
seum, cu un poster grafic din 1967
intitulat „LOVE“.

E dificil de spus dacă „bătă�
liile“ vor atrage mai mulți vizita�
tori. Muzeele aveau nevoie de ei
chiar și înainte de pandemie, dar
după vor avea nevoie de mult mai
mult decât dragoste. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

De ce se întrec muzeele în poponețe

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Este unul dintre cei mai mari de�
tectivi „literari“ din istorie, născut
din imaginația scriitorului Georges
Simenon (foto jos) în anii ’30. Cu
toate acestea, a existat în realitate
cu mult înainte de a vedea lumina
zilei în romane.

Murielle Wenger, o cercetă�
toare specializată în universul co�
misarului Maigret, a descoperit că
acesta a avut un strămoș foarte
real ce a lucrat în cadrul poliției
pariziene. Un strămoș de care nici
măcar Georges Simenon nu a avut
habar. Wenger, care a scris mai
multe cărți despre celebrul comi�
sar, a căutat în arhive posibile mo�
dele ale detectivului. A descoperit
întâi un director al Siguranței Ge�
nerale, din 1853, numit Collet�
Meygret, o pistă pe care a conside�
rat�o falsă. Dar apoi cercetă toa rea
a dat peste un veritabil comisar nu�
mit Maigret, pomenit în publicația
„Almanach royal“ din 1821, „la pa�
gina 814“. Coincidență stranie și
amuzantă, adevăratul Maigret
acționa în Arondismentul 7 pari�
zian, pe... Strada Scriitorilor.

Se știu puține despre „adevăra�
tul“ Maigret, care se pare că a an�
chetat câteva afaceri importante din
epocă, nu atât de spectaculoase,
totuși, ca cele din romanele poli �
țiste. În ziarul politic „L’ami de la re�
ligion et du roi“ din 29 aprilie 1824
se scrie că Maigret investighează un

incendiu ce a devastat peste 400 de
dughene în piața Saint�Jacques�La�
Boucherie. În aceeași perioadă,
apare și un posibil alt comisar Mai�
gret (pomenit în almanahuri din
1831 și 1832), dar detașat în afara
Parisului. În fine, în „L’ami de la re�
ligion“ din 1843 se anunță moartea
„domnului Maigret, fost comisar de
poliție“ într�un accident „foarte
puțin romanesc“.

Se pare că Georges Simenon nu
ar fi știut nimic despre acești pre�
decesori reali ai personajului pe
care l�a inventat. Când comisarul
francez Marcel Guillaume a dece�
dat în 1963, la vârsta de 91 de ani,
Simenon, întrebat, a declarat că
„nu își mai amintește“ dacă acesta
a fost modelul real al lui Maigret.
În alt interviu, scriitorul a afirmat
că tatăl lui, Desire, a fost unul dintre

modelele lui Maigret. „Când am
dorit să creez un personaj simpa�
tic, care să înțeleagă totul, adică
pe Maigret, i�am oferit, fără să îmi
dau seama, multe dintre trăsătu�
rile tatălui meu“, spunea Simenon.

În același timp, unul dintre bio�
grafii și prietenii lui Simenon,
scriitorul Thomas Narcejac, este
convins că „Maigret reprezintă un
ideal. (...) Dar, într�o mare măsură,
îl reprezintă pe Simenon“. Un
punct de vedere cu care un alt bio�
graf, Fenton Bresler, este parțial
de acord: „Cred că, după patru de�
cenii de identificare cu același
personaj, cu care avea multe si �
milarități, Simenon a descoperit
că Maigret a devenit, în termeni
psihologici, alter�ego�ul lui“.

Murielle Wenger amintește că
Georges Simenon, chiar dacă nu
a avut cunoștință de polițiști din
trecut, s�a inspirat din mulți co�
misari aflați în activitate atunci
când și�a creat personajul. La în�
ceputul anilor ’30, directorul po �
liției judiciare franceze Xavier
Guichard chiar i�a propus lui Si�
menon un stagiu de studiu pentru
a deprinde „arta interogatoriului
și a anchetei“. Comisarul Marcel
Guillaume, șeful Brigăzii Crimi�
nale, ar fi putut constitui, astfel,
un model pentru Maigret, la fel
cum colegul acestuia, inspectorul
Février, a devenit în romane fide�
lul Janvier, adjunctul lui Maigret.

După o prolifică carieră de au�
tor de romane „de gară“, Georges
Simenon a devenit autor de lite�
ratură polițistă din 1932, când l�a
inventat pe comisarul Jules Mai�
gret, protagonistul a 103 anchete,
75 de romane și 28 de nuvele. Ex�
trem de popular, personajul a fost
interpretat de o mulțime de actori
cunoscuți pe marile și micile
ecrane, de la Jean Gabin, Charles
Laughton, Albert Préjean și Mi�
chel Simon la Bruno Cremer și Mi�
chael Gambon. Ultimul interpret al
lui Maigret, într�o miniserie recentă
de patru filme, este cunoscutul ac�
tor britanic Rowan Atkinson, alias
Mr. Bean (foto sus). SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Maigret a
existat înainte
de Simenon



pozițiile lor, ani la rând, actualul
climat de care se distan țează. „E ca
și cum menșe vicii îi condamnă pe
bolșevici“, scrie un comentator.

READY PLAYER V2

Unul dintre cele mai de succes ro�
mane ale anului 2011, Ready
Player One, roman SF construit
pe nostalgia pentru cultura popu�
lară a anilor ’80, va avea parte de
o continuare care se va numi,
aproape fără surpriză, Ready
Player Two, a anunțat scriitorul
Ernest Cline. Cline a început să
lucreze la noul roman încă din
2017, când Steven Spielberg în�
cheia lucrul la adaptarea cinema�
tografică a Ready Player One. În

același timp, Cline lucrează la sce�
nariul adaptării celuilalt roman al
său, Armada, apărut în 2015. Ready
Player Two va fi lansat în noiem�
brie.

80 DE ANI 
DIRECT ONLINE

Coronavirusul l�a silit pe fostul
Beatles Ringo Starr să își serbeze
doar pe internet aniversarea a 80
de ani de viață, cu un show urmărit
live de 130.000 de persoane, plin
de prelucrări ale pieselor clasice
The Beatles cântate de amici pre�
cum Dave Grohl, Sheryl Crow sau
Ben Harper. Spectacolul, numit
Ringo Starr’s Big Birthday Show!,
poate fi vizionat pe YouTube.

DALAI LAMA, 
DEBUT MUZICAL

La 85 de ani, Dalai Lama a lansat
Inner World, un album cu înregis�
trări ale liderului spiritual tibetan
recitând mantre, având ca fundal
o muzică „contemplativă“. Albu�
mul, lansat pe 6 iunie, de ziua lui
Dalai Lama, este rodul a cinci ani
de colaborare cu muziciana neo�
zeelandeză Junelle Kunin. „Scopul
vieții mele este să servesc, atât cât
pot. Muzica îi poate ajuta pe oa�
meni într�un fel în care eu nu pot“,
scrie Dalai Lama într�un mesaj pe
site�ul oficial al discului. SDC
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ULTIMUL MESAJ 
AL LUI MORRICONE

Este o scrisoare dezvăluită de avo�
catul lui, imediat după moartea
celebrului compozitor. „Eu, Ennio
Morricone, am murit“, începe scri�
soarea. „Anunț asta tuturor prie�
tenilor ce au stat întotdeauna ală�
turi de mine. (...) Singurul motiv
pentru care fac astfel acest anunț
și îmi doresc o înmormântare pri�
vată este acela că nu vreau să de�
ranjez.“ Moartea lui Ennio Morri�
cone (foto sus), la vârsta de 91 de
ani, a provocat un val de reacții în
întreaga lume. Unul dintre cei care
s�au declarat afectați de dispariția
sa este și muzicianul Jean�Michel
Jarre. „A fost pentru mine o sursă
constantă de inspirație, ca un
membru al familiei“, spune Jarre,
care este fiul unui alt mare com�
pozitor de muzică de film, Maurice

Jarre. „A fost o influență majoră
pentru mine atât ca muzician, cât
și prin abordarea lui sonoră, prin
raportul sunet�imagine, un me�
lanj unic de melodii incredibile și
sunetul de o modernitate totală.
El a compus muzica viitorului.“

SCRISOARE DESCHISĂ

Pe fondul actualelor evenimente
din SUA, peste o sută de scriitori,
profesori, publiciști și istorici din
Statele Unite și întreaga lume, ma�
joritatea cu puternice simpatii de
stânga, au publicat o scrisoare des�
chisă în care cer reprezentan ților
stângii extreme să renunțe la „dog�
matism și intoleranță“, neuitând, en
passant, să îl declare pe preșe dintele
Trump drept „o adevărată ame �
nințare pentru democrație“. Printre
semnatari se numără Anne Apple�
baum, Noam Chomsky, Drucilla

Cornell (fondatorul uBuntu Pro�
ject), Francis Fukuyama, Malcolm
Gladwell, Garry Kasparov, J.K.
Rowling, Salman Rushdie sau
Margaret Atwood. La numai 24 de
ore de la publicarea scrisorii în
„Harper’s Magazine“, doi dintre
semnatari, jurnaliști, și�au retras
semnătura, pare�se în urma re �
acțiilor primate din partea colegi�
lor de redacție. Unul dintre aceștia,
Jennifer Finney Boylan, editoria�
listă la „The New York Times“ și�a
exprimat public regretul. O retra�
gere care a primit imediat o replică
usturătoare din partea lui J.K.
Rowling, devenită o țintă în ultima
perioadă pentru adepții culturii
„Cancel“, după ce și�a exprimat
opinia despre transexuali. Printre
comentatorii din partea dreaptă a
spectrului politic, majoritatea au
afirmat că tocmai mare parte din�
tre semnatari au alimentat, prin

FASHION WEEK, 
PE MÂNA CINEAȘTILOR

Pentru prima dată în istorie,
Fashion Week s-a transferat
complet în online, bravând izo -
larea impusă de pandemie prin
apel la creativitate, în special
creativitatea unor reputaţi
cineaști. Toate marile case de
modă își prezintă ultimele
colecţii prin videoclipuri „artis -
tice“, o adevărată provocare
pentru designeri. Casa Dior a
plasat foarte sus ștacheta
acestei tendinţe de pandemie,
apelând la serviciile regizorului
Matteo Garrone (realizatorul
filmelor Pinocchio și Gomorra),
care a turnat un film oniric 
numit Le Mythe Dior. 



Mel Gibson? Mare actor! Mare cu
„m“ mare. Poate nu a făcut roluri
de compoziție complexă, dar felul
în care a răcnit „freedom“, pe final
de Braveheart, cu intestinele scoa �
se la aer, m�a cucerit definitiv.

Plus că e și foarte uman, popular,
adică uneori joacă niște scene din
alea de trec bariera raționalului și

pupă pe frunte copilul din noi.
Când nu mă gândesc la mațele lui
îmi vine în minte antologica scenă
în care s�a pus în patru labe și s�a
împrietenit cu câinele rottweiler,
dându�i biscuiți și scărpinându�l
pe burtă în Armă Mortală trei.
Slavă Domnului că nu s�a lăsat cu
un val uriaș de simpatie pentru
respectiva rasă, cum s�a întâmplat
cu dalmațianul sau cu collie cu păr
lung și să ne trezim că se um plu
cartierele de molossoizi schilodi�
tori de poștași. A rămas în memo�
ria noastră doar ca un patruped
fioros oarecare, menit să ne arate

încă o dată ce mare actor este Mel.
Dacă mi�ați lecturat articolul

precedent, ați aflat că drumul
meu spre casă implică un kilome�
tru de șosea în rampă lină, pe care
uneori îmi place să îl parcurg pe
jos, ca să mai iau pulsul cartieru�
lui. Cam pe la jumătatea distanței
se află două case, una vizavi de
alta, ale căror proprietari fie sunt
amândoi fani ai lui Gibson, fie 
și�au cumpărat rottweileri din
pură coincidență. Răi paznici. Lă�
trau pe oricine, în tandem, iar fap�
tul că auzeai în fiecare ureche un
alt câine crea o stereofonie teri�
fiantă. Aveau și prostul obicei de
a muș ca din gratiile porților, um�
plându�le de salivă, ca să întăreas �
că ideea de „ce ți�aș face de te�aș
prinde“, de parcă lătratul ăla nu

ar fi fost îndeajuns cât să îți dai
seama. Asta dacă nu ești fan Mel
Gibson. Fiind cunoscător al scenei,
eu vedeam doi căței singuri care
căutau o mângâiere. Nu de puține
ori am fost văzut în mijlocul dru�
mului, în patru labe, cu limba
scoasă ba spre unul, ba spre celă�
lalt, ca să ne împrietenim. Visam la
ziua în care îi voi fi alintat și mân�
gâiat pe burtă, dar ei păreau să
aibă alte visuri, unele în care gra�
tiile porții sunt comestibile. 

Cred ca era într�o duminică.
Mă întorceam pe jos de la magazi�
nul Mega Image, printre rafturile
căruia am ticluit și scenariul, atunci
când mi�au sărit în ochi bis cuiții
pentru căței. Ajuns în dreptul por �
ților, am poziționat telefonul în se�
miprofil, nu pentru marele ecran,

ci ca să pot să arăt prietenilor cum
să îmblânzești nu unul, ci doi Cer�
beri. Cu câte un biscuit în fiecare
mână, am deschis pe rând, fără
zgomot, ambele porți și am fluierat
cât am putut de tare. Am filmat cea
mai interesantă bătaie între doi
rottweileri. SDC
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M-am întors în Bu cu -
rești pentru scurt timp.
Am regăsit fosta mea
viață de parcă aș fi lipsit
trei ani, nu trei luni. Nu
mai știam unde țin
paharele, am uitat că
dimi neața mâncam
lapte cu ovăz și nuci,
că nu aruncam zațul
de cafea în chiuvetă,
plus altele. Terasa de
mici dispăruse din piața
volantă de la Academia
Militară, superba casă
albă veche de vizavi de
unde stăteam a intrat în
renovare și farmecul ei
probabil va dispărea,
Mega Image-ul de la
Piața Cotroceni se
renovează și el.

În primele zile m�am plimbat din �
tr�o cameră în alta uitându�mă la
cărți, la amintirile de pe rafturi, la
flori, la cum pică lumina prin casă
în diferite ore ale zilei și de fiecare
dată am știut clar că mă uit la re�
flexiile unei vieți care s�a încheiat
în 20 martie, când credeam că
plec la Sibiu pentru câteva zile,
cât să o duc pe mama la o investi �
gație. Niciodată n�am avut atât de

clar senzația că, odată cu plecarea
mamei s�a închis un capitol și că,
oricât m�aș strădui să mă țin cu
mâinile, porțile deja s�au închis.  

N�am mai avut niciodată sen �
zația nici că pluta e cel mai natural
lucru pe care�l pot face acum. Cu�
rios, asta mi�a spus�o și preotul
greco�catolic de la Sibiu, care i�a
fost duhovnic mamei și a îngropat�o,
atunci când i�am zis că n�am fost
niciodată atât de în aer: „Atunci o
să plutiți!“. Tocmai scrisesem tex�
tul de rubrică în care povesteam
cum am învățat să fac pluta, ceea
ce preotul n�avea de unde ști dacă
nu era un preot cu har. 

În ultimele luni am înțeles că
suntem exact în locul unde tre�
buie să fim și că tot ce trebuie să
facem e să trăim. Senzația eroilor
din filmele americane, care în�
carcă totul în mașină și pleacă
unde văd cu ochii, începe să se
formeze sub piele. 

Faptul că n�am nici cea mai
vagă idee despre ce se va întâmpla
îmi dă o senzație de eliberare cum
n�am mai avut niciodată. Parcă
totul s�a resetat. Orice e posibil.

Încerc să găsesc acum, re�
pede, niște titluri de filme care
mi�au dat senzația asta. În muzică
e mai ușor, dacă ai talent, din câ�
teva note rupi planurile și elibe�
rezi aerul mai repede. În cinema,
când eliberarea nu e parte din po�
veste ca, de pildă, în animația Up
(despre care am scris într�unul
din numerele trecute) sau când
nu e vorba despre o poveste de
creștere, se întâmplă uneori într�o
fracțiune de secundă și e probabil
de cele mai multe ori ceva neplă�
nuit de regizor. Ceva apare pe pla�
tou ori la montaj, un vânt divin
care umflă perdeaua. Sau e ceva

care i se întâmplă individual spec�
tatorului, ca și cum cerurile s�ar
deschide „unu�la�unu“. 

Încerc să�mi amintesc și nu�mi
vine nimic (poate pentru că ceru�
rile s�au închis repede) în afară de
senzația de libertate pe care ți�o
dau regizori originali ca Jacques
Tati, Eric Rohmer, Hong Sang�soo
sau Apichatpong Weerasethakul. 

Îmi amintesc totuși de un
moment când am revăzut, în con �
diții cu totul deosebite, Mon Oncle
(1958). Eram la mare, într�o rulotă
în care aerul intra și pe ușă, și pe
geamuri și scălda, curăța efectiv
totul înăuntru și pe mine care, 

împreună cu un prieten, ne uitam
la filmul lui Tati mâncând, dacă
nu mă înșel, pere. A fost o stare de
gra ție, totul era perfect: bătea
bri za, de afară se auzea marea,
Mon Oncle era mai genial și mai
subtil ca de obicei, umorul lui
singur ți nea Pământul la un loc,
iar noi parcă pluteam prin rulota
cu pe reți străvezii. Atunci știu
clar că am fost fericită și, chiar
dacă pe urmă amicul meu a făcut
un gest care ne�a rupt prietenia,
acum mă gândesc că Mon Oncle a
venit special ca să mă lase cu o
amintire frumoasă. Ca să zic așa,
a meritat. ☺ SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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Film cu câini

Desprinderea Mon Oncle, de
Jacques Tati (1958)
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