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Sânge, erotism și mult suspans:
incursiune în romanele lui
Junichiro Tanizaki
Junichiro Tanizaki este unul
dintre cei mai importanţi
scriitori ai literaturii japo -
neze moderne și probabil
cel mai popular romancier
japonez după Natsume
Soseki. A scris roman și
proză scurtă, dar și eseu,
poezie sau dramă, multe
dintre cărţile sale fiind
ecranizate.

CONSTANTIN PIȘTEA

Citind despre viața sa, afli multe lu�
cruri interesante, dar punându�le
în paralel cu unele dintre cărțile
sale, câteva detalii biografice ca�
pătă ceva mai multă im portanță.
O să punctez trei astfel de detalii,
iar primul ar fi faptul că mama lui
Junichiro Tanizaki era o femeie
foarte frumoasă. Este foarte posi�
bil ca relația sa cu ma ma să fie re�
flectată în operele sale, mai ales
dacă ne gândim la im portanța pe
care Tanizaki a dat�o personajelor
feminine: ele sunt fie zeițe, fie de�
moni; în orice caz, chiar dacă une �
ori par în umbră, femeile sunt cele
care conduc totul și sunt ținte ale
obsesiei masculine. 

Ajuns aici, e cazul să subliniez
încă un detaliu important din viața
lui Tanizaki: a fost căsătorit de trei
ori. Prima căsnicie a durat vreo 15
ani, dar s�a complicat când soția lui
s�a îndrăgostit de unul dintre prie�
tenii săi, iar el a început o relație cu
cumnata sa. A doua căsnicie a fost
ceva mai scurtă (cu o femeie tâ�
nără) și s�a încheiat când Tanizaki
s�a îndrăgostit de soția unui co�
merciant bogat, care avea să fie cea
de�a treia sa parteneră oficială (și
care i�a inspirat printre altele unul
dintre romanele pe care le veți re�
găsi în rândurile de mai jos, Istoria
secretă a seniorului din Musashi). 

Un alt detaliu interesant este
că Tanizaki – care a transpus în

limba japoneză modernă cartea
considerată primul roman din
lume, Povestea lui Genji – a avut
mai multe perioade, în care scrisul
său s�a orientat fie către atmosfera
anilor 1920�1930 din Tokyo și
Osaka, fie către trecutul feudal al
Japoniei. Însă, spre orice și�ar fi
concentrat interesul, Tanizaki (mort
în urma unui infarct miocardic la
30 iulie 1965) a dat dovada unui ta�
lent uriaș de povestitor, scrierile
sale având calitatea de a rămâne
multă vreme în memoria cititorilor.
De ce, vedem în continuare, prin in�
termediul a trei romane publicate
de Editura Polirom.

ÎN SPATELE UNUI BĂTRÂN
CIUDAT STĂ O FEMEIE
PUTERNICĂ

Una dintre scrierile târzii ale lui
Junichiro Tanizaki a fost roma�
nul Jurnalul unui bătrân nebun,
publicat la Editura Polirom în
anul 2016, în traducerea din limba
japoneză și note de Magda Ciubăncan. 

Ajuns în al șaptelea deceniu
de viață, Utsugi, afectat de câteva
probleme de sănătate specifice

vârstei, trăiește plăcerea și drama
pasiunii mai puțin obișnuite pen�
tru nora sa, Satsuko. Fostă dansa�
toare, Satsuko îl încurajează, pro �
fitând de slăbiciunea sa fie pentru
a�și cumpăra bijuterii extrem de
scumpe, fie pentru a�și facilita o
altă relație extraconjugală. 

„Știu și eu prea bine că sunt
un bătrân urât și plin de riduri.
Seara, când mă uit în oglindă
după ce�mi scot proteza, văd o fa �
ță stranie. Nu mai am nici un din �
te nici sus, nici jos. Nici gingii
aproape că nu mai am. Dacă în�
chid gura, buzele mi se prind una
de alta, iar deasupra lor nasul îmi
atârnă până la bărbie. Nu�mi vine
să cred că asta e fața mea. Nici la
o maimuță nu vezi o figură atât de
urâtă, darămite la un om!“

Utsugi este un bătrân sur�
prinzător de corect cu sine. Are
autoironie, se autocaracterizează
cu precizie – „chiar dacă sunt sen�
timental și simțitor până la lacrimi,
adevărata mea fire este perversă și
nesimțitoare“ – și reu șește chiar să
fie amuzant în jurnalul său, pe care
îl scrie ca să�i treacă timpul mai
ușor. Nici mă car nu mai vede bine,

drept pentru care nu se mai încu�
metă să citească, însă jurnalului îi
dedică multe din clipele în care
nu este acaparat de costisitoare
îngrijiri medicale. Surprinzător –
și amuzant în același timp – este
faptul că nici pe Satsuko nu o mai
vede prea bine. De altfel, fru mu �
sețea nurorii sale o surprinde nu �
mai prin fulgurante descrieri ale
picioarelor ori ale culorii pielii.

Totuși, de ce Satsuko? Poate
pentru că ea corespunde profilu�
lui de femeie pe care și l�a dorit
dintotdeauna: o femeie dură, care
să�i pedepsească micile derapaje
și care să�l țină sub control. Soția
lui nu se potrivește deloc acestui
tipar, este mai degrabă îngădui�
toare și ingenuă, dacă nu chiar
ușor de manipulat. Utsugi, deși la
apusul vieții, este cel care hotă �
răște deplin asupra resurselor fi�
nanciare ale familiei și, în ciuda
problemelor de sănătate, are ulti�
mul cuvânt în toate.

Sunt aici detalii ce țin de sta�
tutul social și familial în Japonia
vremurilor surprinse de acest
roman (publicat în 1962, cu trei ani
înainte de decesul scriitorului),

vremuri în care mersul la teatru –
în special la kabuki, unul dintre cele
trei mari stiluri de teatru japonez –
era o obișnuință, alternată cu – ciu�
dat – ieșitul la meciuri de box, o
adevărată pasiune pentru Satsuko,
care descrie cu multe amănunte
trăsăturile unor sportivi sau faze
de meci.

Jurnalul lui Utsugi, care une �
ori se pierde în detalii neimpor�
tante, iar alteori este fie amuzant,
fie respingător prin prisma ciudă �
țeniilor sexuale care se petrec în �
tre bătrân și nora sa, are un ritm
care place, deși te lasă cu un gust
amar, mai ales că spre final Utsugi

Tanizaki s-a născut la 24 iulie
1886 într-o familie care

deţinea o afacere (neprofitabilă)
în domeniul tipăriturilor.

Copilăria și-a petrecut-o în
centrul metropolei Tokyo, iar

pasiunea pentru literatură i s-a
afirmat repede și puternic, mai
ales că a fost încurajat în acest
sens: unul dintre profesorii din

primii ani de școală, care i-a
citit corect profilul, orien-

tându-l către lecturi din lite -
ratura clasică japoneză și

chineză. În timp ce părinţii săi
au renunţat la prima afacere și

au trecut la alta, cu orez de
astă dată, dar la fel de lipsită
de succes, el a urmat cu seri-
ozitate cursurile școlare și a

fost susţinut financiar chiar și
din afara familiei pentru a

avansa către liceu. Avea 17 ani
când a ajuns coordonatorul re-

vistei literare a școlii și s-a
dovedit un elev exemplar. Și-a
urmat firesc drumul către uni-

versitate – a mers la cea
imperială de la Tokyo, unde a
dorit să studieze (ce altceva
decât) literatură japoneză –
doar că nu a mai reușit să-și

plătească taxele și a ales să se
dedice scrisului.
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povestește cum își caută locul de
veci și se gândește la cum va arăta
piatra sa funerară. Iar apoi, din�
colo de intimitatea acestor pagini
când șocante, când distractive,
scriitorul japonez a decis să am�
plaseze câteva însemnări care�i
aparțin asistentei medicale ce�l
însoțește permanent pe bătrân,
un extras din fișa clinică a unui
doctor și câteva din notele unei
fiice. Toate aceste adăugiri din
final funcționează ca o contra�
pondere, atât prin tonul rece folo�
sit, cât și prin conținutul lor, care
limpezesc în mare măsură
evoluția stării fizice și mai ales
psihice a bătrânului.

Pe alocuri trist și nostalgic, tex�
tul te câștigă și într�un fel ajungi să
ții la Utsugi cu nebunia lui. Bătrâ�
nul pare chiar simpatic, deși
uneori dacă ai da la o parte în �
velișul artistic al ficțiunii, ai avea
tot dreptul să te consideri oripilat
de derapajele sexuale ale prota �
goniștilor.

ADEVĂRATA PUTERE ESTE 
NU ATUNCI CÂND CONDUCI,
CI CÂND MANIPULEZI

În Istoria secretă a seniorului din
Musashi (Editura Polirom, 2019,
traducere din limba japoneză și
note de Magdalena Ciubăncan),
coborâm împreună cu Junichiro
Tanizaki în Japonia secolului al
XVI�lea, pentru povestea unui no �
bil, urmărit, ca multe dintre per�
sonajele scriitorului japonez, de o
obsesie cu conotație sexuală. 
Terukatsu se formează ca război�
nic departe de propria familie și
descoperă tainele armelor și cru�
zimea luptei într�un mod care�l va
urmări toată viața. 

Romanul, care a fost publicat
inițial în foileton între 1931 și
1932, descrie un moment definito�
riu din copilăria lui Terukatsu: el
vede cum câteva femei curăță ca�
petele tăiate ale inamicilor și o

analizează în mod special pe una
dintre ele, care este marcată de
lipsa nasului de pe capul pe care�l
curăță. Imaginea îl cucerește pe
Terukatsu, care trăiește o reve �
lație: se îndrăgostește și, pentru a
fi împreună cu tânăra respectivă,
se vede chiar sub forma unui cap
despărțit de trup. Inocența copi�
lăriei se evaporează și Terukatsu
intră abrupt într�o nouă etapă a
vieții sale, una plină de cruzime și
de fapte șocante, pe care Juni�
chiro Tanizaki o descrie cu măies�
trie, impunând ritmului alert al
evenimentelor povestite accente
fine de umor și ironie.

Ca și în alte titluri ale acestui
scriitor, figura mai puternică și
mai crudă este femeia, deși bărba�
tul este, de cele mai multe ori,
ucigașul. Femeia, și aici, dar și în
alte părți la Tanizaki, este mani�
pulatoare, diabolică și deține con�
trolul asupra situației într�un
mod imperceptibil de către bărbat.
„Orice femeie are o înclinație per�
versă, pentru brutalitate“, scrie Ta�
nizaki în Istoria secretă a senioru�
lui din Musashi, și întărește: „Așa
cum știu cititorii, în cărțile de isto�
rie ale țării noastre, mai ales după
instaurarea regimului militar din
perioada Kamakura, se vorbește
pe larg despre faptele și vorbele
eroilor, dar se spune foarte puțin
despre personalitatea femeilor
care le�au dat viață și care, stând
mereu în umbra lor, probabil că 
i�au manipulat fără încetare“.

Iar „scopul acestei povești nu
este să�l zugrăvească pe Terukatsu
ca mare războinic“. Unul dintre
scopurile lui Tanizaki a fost subli�
nierea rolului ma jor al femeii în
societatea japone ză din perioadă.
Chiar dacă în aparență femeile
erau supuse și oarecum în umbră,
capacitatea lor de a gestiona pla�
nuri de lungă durată și de a țese
istorii după propriul interes le
face mai importante decât eroii
însângerați ai acelor vremuri.

Adevărata putere aici nu este cea
de a ucide și de a supune prin
forță dușmanul, ci de a�i conduce
pe cei din jur după bunul plac
personal.

Terukatsu, cel care ulterior
ajunge „seniorul din Musashi“
este creionat pe baza unor așa�
zise scrieri istorice ori manuscrise
atribuite inclusiv unor martori 
ai faptelor descrise. Chestiunea
aceasta, alături de ideea de a ex�
plica în note de subsol elemente
specifice Japoniei secolului al
XVI�lea conferă o atmosferă de
roman istoric bazat pe realitate,
care comută adeseori în legendă,
când naratorul evidențiază cum
se bat cap în cap diversele surse
ale poveștii sale. În astfel de mo�
mente, nimic nu mai este sigur,
iar ficțiunea, construită pe ele�
mente aparent certe și dovedite,
este cu atât mai acaparantă cu cât
documentele pe care se bazează
sunt mai contradictorii. 

Și acest roman este greu de
uitat. Capetele tăiate ale războini�
cilor, dintre care unele sunt lăsate
fără nas, ciuntirea urechilor și a
buzelor, sângele combinat cu ob�
sesiile sexuale ale protagoniștilor,
setea de putere, luptele dintre cla�
nuri fac din această carte una me�
morabilă. Iar istoria seniorului
din Musashi rămâne secretă (și)
din cauză că așa�zisele documen �
te pe baza cărora a fost reconsti�
tuită se contrazic. Este însă frumos
să�ți imaginezi cum s�a petrecut
totul, chiar dacă imaginația se
joacă pe un câmp atât de sumbru.

CRIMA CA UN ACT NATURAL
ȘI NORMAL

Ce poate face dragostea dintr�un
bărbat onest și un slujitor credin�
cios? Junichiro Tanizaki suge�
rează în Moartea lui O�Tsuya (Edi� 
 tura Polirom, 2017, traducere din
limba japoneză și note de Magda�
lena Ciubăncan) că dragostea 
te poa te transforma foarte ușor
într�un criminal, așa cum se în�
tâmplă cu Shinsuke, ucenic în
prăvălia unui cămătar. Shinsuke
se îndră gos tește de singura fiică a
proprietarului, alături de care
fuge pentru a�și împlini, crede el,
iubirea. 

Treptat, îți dai seama de cine
face jocurile (și) în acest cuplu.
Fiica proprietarului, O�Tsuya, este
cea care�l împinge de la spate pe
Shinsuke, un bărbat mai degrabă
ezitant și cu simțul răspunderii
față de familia care i�a acordat în�
credere atâta vreme. Când vine
vorba dacă să fugă sau nu, ea este
cea care pune piciorul în prag:

„Dacă nu te�nvoiești, eu o să mor! O
să mor!“. „Atunci n�avem de ales”,
zice Shinsuke, care cedează pentru
prima dată și o va tot face pe par�
cursul acestei istorii, ce îl poartă ca
pe un martor lipsit de reacție, în
ciuda tuturor faptelor abominabile
pe care ajunge să le facă.

Shinsuke este dus de val, dar
în același timp are portretul unui
ins care analizează fiecare pas. „Ce
mașinărie iscusită și neobiș nuită
e lucrul acesta pe care�l numim
om“, zice el la un moment dat,
parcă mirându�se de câte poate
face omul ori de cât de departe
poate el să ajungă cu faptele sale. 

Cum fuga alături de O�Tsuya
îl împinge și către prima sa crimă,
Shinsuke se arată uimit de cât de
simplu și de firesc poate fi un ast�
fel de moment: „De ce�l omorâse?
De ce ajunseseră la un asemenea
sfârșit cumplit? Nici el nu înțe �
legea. Nu se putea gândi decât că,
dacă nu l�ar fi ucis, el n�ar mai fi
avut nici o cale de scăpare și, pe de
altă parte, că totul se petrecuse ca
într�un vis. Pe lângă tulburarea su�
fletească pe care�o suferise, avea și
mai multe răni adânci, dar vigoa�
rea parcă îi rămăsese neatinsă, și
se minuna singur de ușurința cu
care poți să ucizi un om“.

Crima este ca acasă în acest
roman, apare unde și când este

nevoie de ea, ca un act natural și
normal, ca o rezolvare de moment
ori ca o barieră ridicată. Intere�
sant că și aici tot personajul mas�
culin este cel care face crima, cel
care execută actul final, însă de
multe ori, ca și în alte romane ale
lui Tanizaki, femeia deține res�
ponsabilitatea morală a crimelor.
Un moment inedit în cartea aceasta
se petrece atunci când O�Tsuya
distruge chipul unui mort pentru
a nu fi recunoscut de cei care l�ar
fi găsit și ia inițiativa îngropării
cadavrului. O�Tsuya nu ucide, dar
mijlocește, sprijină și îndrumă din
umbră câteva crime pe care Shin�
suke nu și le poate explica, deși le
comite ca un criminal feroce. 

Cuplul fuge și, totuși, nu se
împlinește. Destinul său amin tește
de cuplurile din Istoria secretă a
seniorului din Musashi și Jurnalul
unui bătrân nebun, cu mențiunea
că în cea din urmă este vorba de un
cuplu numai în mintea „bătrânului
nebun“. Spre deosebire de roma�
nele amintite, aici am regăsit mai
puțin erotism și mai mult sânge. De
altfel, sângele ține cuplul unit, iar
crima joacă rolul de accelerație în
poveste: „În acest cuplu zămislit în
crime sângeroase, dacă nu exista
un imbold mânjit de sânge, toată
plăcerea dintre ei dispărea“. SDC

Personajele fe-
minine ale lui Tani-
zaki sunt fie zeiţe,
fie demoni. Chiar
dacă uneori par în
umbră, femeile
sunt cele care con-
duc totul și sunt
ţinte ale obsesiei
masculine.
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Toamna m�a prins recitind Dos�
toievski. Să tot fie douăzeci de
ani de la ultima mea vară dosto�
ievskiană. 

Eram tânăr pe atunci, credeam în
mai multe lucruri, credeam în
Joan Baez și în Bob Dylan și în dra�
gostea lor spulberată credeam. 

Dumnezeu era destul de de�
parte, timpul nu trecuse, dia�
mante erau pe toate drumurile și
oamenii mai aveau speranțe. 

Toamna aceasta, spuneam,
m�a prins citind Dublul de Dosto�
ievski. Nu mai citisem această
carte, ceea ce e bine, fiindcă, iată,
încă inima mi se poate bucura
pentru prima oară. 

Nu vă voi vorbi prea mult de �
spre Dublul. N�am nimic de spus
față de ceea ce s�a spus. 

Iar Nabokov a spus�o, cu riscul

de a fi luat de nebun: aceasta e cea
mai bună carte a lui Dostoievski,
o operă de artă perfectă. Dosto�
ievski avea douăzeci și cinci de
ani când a scris�o, nu fusese în Si�
beria, încă ieșea din Mantaua lui
Gogol, visa departe, dincolo de
toate frontierele, și umorul său
era fără cusur.

De fapt, ceva tot o să spun: am
ajuns să cred că Dostoievski e fe �
lul lui Dumnezeu de a�și cere ier�
tare pentru că l�a luat pe Gogol
prea devreme. Gogol a murit la
patruzeci și patru de ani și fără el
nimic n�ar fi fost.

Dublul e o carte gogoliană. Go�
goliană respirația frazei, gogoliană
această privire dinspre omul care
nu e mare și se bucură că e mic. 

Cu timpul, Dostoievski a ajuns
să�și depășească inegalabilul ma �
estru, să înțeleagă tot și ceva în

plus. Să scrie tot și ceva în plus. Să
ia omul și să îi vadă inima, gându�
rile, tăcerile, vinovăția și sângele.
Cărțile sale târzii sunt cărțile unei
înțelepciuni fără margini și ale
unui zbucium sufletesc neîncheiat.

Dublul, însă, e altceva: stră�
lucirea unei formidabile intuiții.
Ideea dublului avea să facă o ca�
rieră minunată în literatura seco�
lului următor și mă gândesc
acum la Borges, la Cortázar și la
un text rătăcit de Marquez într�o
gazetă din Venezuela sau poate
că din Mexic.

Dar nu aici voiam să vă aduc.
Voiam să vă aduc la gestul acesta
banal de a reciti un autor, fie el și
Dostoievski, un scriitor mare cât
Cehov, după douăzeci de ani. Mai
țineți minte cum erați în anul
2000? Ce visați? Ce mâncați? Ce
sperați? Îl recitesc pe Dostoievski

și îmi revizitez trecutul. Desigur,
sunt mai multe căi de a ne în�
toarce de unde probabil că nu tre�
buia să plecăm. Unii ascultă Pulp,
alții închid ochii și deschid ușile
interzise. 

Am terminat Dublul și am
ieșit să mă plimb pe străzi secun�
dare, singurele care duc undeva.

În continuare, o să vă spun că
am trecut într�o zi pe lângă casa
în care locuiam pe când citeam
Idiotul. 

Țin minte că atunci, în timp ce
intram în cartea aceea, realitatea
începea să nu îmi mai spună mare
lucru, era de o banalitate insupor�
tabilă. Scriam pe atunci un fel de
poezii pe care aveam înțelep ciu �
nea să nu le public. Casa aceea,
deci, strada aceea, timpul acela,
ruine, amintiri și nori.

Într�o altă zi chiar am găsit

cartea Idiotul, aceeași carte de
atunci, da, da, chiar aceeași. Cre�
deam că o rătăcisem în nenumăra�
tele mele aventuri imobiliare. Avea
coperta ruptă și toate cuvintele la
locul lor. Am intrat în povestea
prințului și din nou realita tea a de�
venit o scandaloasă banalitate.

Nu știu câți artiști au puterea
aceasta și mai cred că, atâta timp
cât omul va mai avea gândire, me�
morie, conștiință, sentimente, Dos �
 toievski va putea fi citit și în țeles.
Peste alți douăzeci de ani, peste
alte două sute de ani și peste alte
două mii de ani. 

E o banalitate, desigur, dar este
o banalitate de care, totuși, nu e rău
să ne aducem uneori aminte. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Dostoievski, după douăzeci,
două sute și două mii de ani

Nu avem un indicator care să arate
cât de plină e memoria noastră.
Nici măcar nu�i cunoaștem capaci�
tatea. S�ar putea chiar ca ea să fie
unul din acei saci magici care, cu
cât pui mai multe lucruri înăun�
tru, cu atât devin mai încăpători.
Când ea, uneori, în viața de zi cu zi,
nu funcționează, nu aflăm mare
lucru despre limitele ei – doar că
are anumite îndărătnicii sau (fără
ca noi să știm că așa ar trebui nu�
mite) rafinamente. 

Politețea britanică cere să spui câ�
teva cuvinte despre vreme. La noi,
după ce îți este prezentat cineva la
o petrecere, un semn de bună
creștere este să zici:mă lasă memo�
ria... e de groază cât pot să uit în ul�
tima vreme! Numai așa se poate
înfiripa o relație bazată pe sinceri�
tate și respect reciproc. Tu spui:
dacă mă întrebi ce�am făcut ieri, nu
mai știu, la care celălalt, la fel de
bine educat, răspunde, a, eu nu mai
știu nici ce�am mâncat azi�di mi �
neață. În acest dialog se amestecă
joie de vivre pură, dar și ardoare
sportivă. Oare cine va câștiga
competiția? 

Mecanismele acestui dispreț
pentru memorie sunt complexe. Nu
îndrăznesc să spun că pe undeva e
și problema unei națiuni cu trecu�
tul ei – ar însemna să ridic prea
mult nivelul discuției. (Și e adevă�
rat, pe de altă parte, că unii au im�
presia că îi lasă memoria doar
pentru că nu�și amintesc o parolă.
În același timp însă, au deplina me�
morie senzorială și emoțională a
multor vârste.) Mă mulțumesc să
observ aici că a ține minte e dintot�
deauna semn că ești tocilar, sau
(Doamne ferește!) superdotat. A nu
ține minte, din contră, e semn că
ești stresat, deci ești activ, ai succes,
suferi, te zbați, ești un erou. 

Ne solidarizăm, de altfel, ime�
diat împotriva memorării în școală,
care este numaidecât o expresie a
înapoierii, a spălării creierelor. Bi �
neînțeles că e descalificant pentru
un profesor să ceară învățarea pe
dinafară a lecțiilor sau comentarii�
lor – într�un cuvânt, a „logaritmilor“.
Dar exercițiile de memorare acti�
vează totuși ceva în mintea noastră
bine instalată la televizor. Trebuie 
să învăț pe dinafară cinci strofe – 
un lucru, bineînțeles, inconfortabil;
dar se pot găsi soluții intelectuale
splendide la probleme stupide, de
exemplu, poți găsi mecanisme aso�
ciative care își vor face apoi treaba
toată viața. Trebuie să învăț turcă, la�
tină, chineză? N�ai cum s�o iei logic
și atât, și în plus nu totul se poate de�
prinde „repede și fără efort“ – man�
tra modernității – pe bază de jo �
cu lețe și prăjituri. Mai trebuie pus la
treabă și osul memoriei. 

Că veni vorba, nu reușesc deloc
să�mi amintesc cine zicea că nimeni
nu știe cum va reacționa sub tor�
tură, cât de mult va rezista, cât de
curând va trăda – în fine, un caz
particular al teoriei că nu ajungem
să ne cunoaștem decât în vreme de

criză. De acord că poezia e, poate,
netrebnică, dar actul de a o învăța
pe de rost nu are legătură cu tor�
tura, ci cu artele marțiale ale me�
moriei, care te țin iute și flexibil.
Nichita Stănescu povestește cum a
învățat Luceafărul pentru ora de
română fără să�l atragă cu absolut
nimic. După vreun an, era cu o fată
într�un parc și a început să�i recite
poezia. Aici cititorul se crispează în�
grozitor la ideea unui modest suc�
ces erotic pe bază de opere com� 
plete, dar nu e deloc vorba de asta:
cică abia a apucat el să extragă câ�
teva strofe de unde fuseseră depo�
zitate în minte, că l�a copleșit sen� 
zația că aia e artă în cel mai înalt

grad și a plecat imediat acasă să se
apuce de poezie, lăsând�o pe fată cu
gura căscată în parcul respectiv.
Toamna a căzut peste parcul mut.

Una peste alta, realitatea e că
am citit cărți din care nu�mi amin�
tesc nimic – nu una, ci o grămadă,
din care poate nici măcar titlul nu�l
mai țin minte. Au intrat în circuit
într�un mod obscur? Au hrănit
ceva? Nu se poate ști. Acum, în loc
să�mi solicit memoria, mi�o prote�
jez, chipurile – nu�mi învăț CNP�ul
pe dinafară ca să nu risipesc re�
surse, merg de zece ori într�un loc
fără să învăț străduțele pentru că
mă uit mereu pe Google Maps etc.
Iar între timp amintirile impor�
tante se transformă ca în tablourile
lui Magritte, Amintiri din călătorie,
unde toate obiectele, toate peisa�
jele, mărul cel mare, sunt acum din
piatră – tuf sau poate travertin.

Legat de asta: să�mi explice și
mie cineva ce înseamnă Persistența
memoriei. Cum adică, persistă? Păi
ori ține minte, ori a uitat! Terțul este
exclus. Dar, dincolo de faptul că nu
trebuie să punem mare preț pe ti �
tlurile suprarealiștilor, poate că aici
e vorba tocmai de diferența între
amintirea care te servește precis,
funcțional, și cea care te bântuie.
Memoria în care ții ceva la înde�
mână pentru altul și memoria care
a devenit tu. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Amnezia de primăvară

René Magritte, Souvenir de voyage



Am comentat săptămâna trecută
reacțiile rapide ale unor mari
corporații la demonstrațiile,
manifestațiile și manifestările
antirasiste declanșate de moar�
tea lui George Floyd. 

Așadar, n�o să mai existe produse
Aunt Jemina și Uncle Ben’s în
America, nici sos țigănesc în Ger�
mania și, probabil, nici mușchi
țigănesc în magazinele din alte
țări. Asemenea decizii, promovate,
iată, exact la momentul potrivit,
arată că și marilor corpo rații le
pasă de cetățeni și se raliază la re�
vendicările lor, ba chiar le antici�
pează uneori – fiindcă nu știu să
fi protestat cineva fățiș împotriva
Unchiului Ben și a orezului său.
Dar mai arată și că revoluția aceea
la care visează atâția dezmoșteniți
ai sorții și ideologi plini de spe �
ranțe e încă departe. Căci împo�
triva cui să faci revo luție dacă toată
lumea – inclusiv inamicii numiți ai

protestatarilor și revoluționari�
lor – e de aceeași părere? Unde e
dușmanul? E pe undeva, vag și ne�
definit, e corporatismul, e capita�
lismul, dar să fie și corporațiile...?
Păi, ele tocmai au decis să lupte
împotriva stereotipurilor rasiste
renunțând niște etichete cu per�
soane de culoare zâmbitoare, care
vindeau orez și alte mâncăruri 
ori condimente gustoase. Ele, cor �
porațiile, sunt alături de revoluție
sau cel puțin merg pe același
drum.

Mi se pare că în procesul esca�
ladării protestelor, dintr�un motiv
sau altul, s�a produs o fixare de
sens restrictivă, inițial benefică
mișcării radicale, dar care, încet�
încet, va ajunge să o domolească
strategic. Am mai spus (au spus�o
mulți alții) că, dincolo de cazul
George Floyd, răbufnirea de re�
voltă din Statele Unite a avut mul�
tiple cauze, care au făcut să se
ra lieze la ea cele mai diverse cate�
gorii de populație, de la afroame�
ricani din ghetouri la universitari
înstăriți și artiști liber�profe sio �
niști din marile orașe. Cu teama că
fluier în biserică, aș îndrăzni chiar
să presupun că, poate, evenimen�
tul care a declanșat revoltele, uci�
derea lui George Floyd, n�a fost
neapărat un act de ură rasială, ci
pur și simplu o manifestare de
brutalitate a unui polițist. E posi�
bil, oricât de puțin probabil ar suna,
ca Derek Chauvin, cel care l�a țin�
tuit la pământ pe afroamericanul

George Floyd până ce l�a ucis, să fi
făcut la fel și dacă suspectul ar fi
fost alb. E posibil ca polițistul
Chauvin să nu fi fost un suprema�
tist alb (de altfel, era căsătorit cu o
imigrantă din Laos), ci un soi de
milițian de tip sovietic, nu neapărat
rasist – deși numele nu�l ajută. Și�
apoi se po menește mai rar că, la
momentul omorului, el acționa în �
tr�o echipă de patru polițiști, dintre
care unul era de origine asiatică, iar
altul, afroamerican.

Însă nu e întâmplător că de �
monstrațiile și protestele ce au de �
generat în violențe s�au declan șat
odată cu moartea lui Floyd: ten�
siunile în societatea americană
ajunseseră la o culme, epidemia
de coronavirus dereglase ritmul
vieții din State, șomajul creștea în
ritm accelerat și sărăcia odată cu
el, așa că nu era necesară decât o
scânteie. Iar protestele civice care
s�au declanșat, deși la baza lor stă�
teau multe alte nemulțumiri, s�au

concentrat pe această direcție an�
tirasistă, fiindcă era cea mai preg�
nantă, cea mai evidentă, se rezema
pe o întreagă istorie de nedreptăți
și discriminări rasiale și miza pe o
reacție de empatie socială amplă –
ceea ce s�a și întâmplat. În acel
moment americanii de rând aveau
multe nemulțu miri, erau gata să
asedieze zidurile establishment�ului
din toate părțile, dar au avut în �
țelepciunea strategică să dea asal�
tul acolo unde apărarea era mai
slabă. E greu să declanșezi un pro�
test împotriva sărăciei – de exem�
plu –, mai ales în America, a cărei
mentalitate protestantă, oricât de
difuză ar fi ea azi, aruncă o parte din
vina pauperității pe umerii celui in�
capabil să scape de ea. Însă rasis�
mul e vina veche a Americii, vină pe
care societatea americană și�a asu�
mat�o (cum altele nu au făcut�o), e
rana niciodată vindecată cu totul,
care supurează și astăzi.

Așadar, direcția antirasistă a
reprezentat cea mai bună strate�
gie – mai ales că, evident, era și
justificată. Doar că, paradoxal, tot
ea împiedică schimbarea radicală
și revoluția socială visată de ideo�
logii protestatari. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Revoluția se mai amînă (III)

Este incredibil ce a reușit PSD în
doar câteva săptămâni. Și�a făcut
imaginea țăndări. PSD pare
acum o formațiune de pluton,
care nu mai sperie pe nimeni.

Un partid condus de oameni fără
forță, fără chef de luptă și fără
speranța că se mai poate schimba
ceva până la alegerile care bat la
ușă. Împinsă de la spate de baro�
nii din teritoriu, conducerea par�
tidului s�a văzut obligată să de�
pună o moțiune de cenzură. Mar�
cel Ciolacu n�a crezut cu adevărat
în reușita demersului, dovadă
fiind rezultatul dezastruos la
votul din Parlament. Atunci de ce
s�au mai chinuit pesediștii s�o de�
pună? Moțiunea n�a fost pentru
marele public, așa cum se întâm�
plă de regulă, mai ales în buza
campaniilor electorale, ci a avut
doar rațiuni interne, de partid. O
reglare de conturi în desfășurare,
care începuse înainte de congres.

Faptul că un personaj precum

Cătălin Rădulescu nu s�a prezen�
tat la vot arată că în interiorul
PSD lucrurile sunt mai încâlcite
decât se vede din afară. Eu unul
nu cred că Rădulescu, cunoscut
pentru ieșirile sale violente la
adresa PNL, ar putea pactiza cu
dușmanul. Mai direct spus, nu
cred că omul a făcut blat cu libe�
ralii. Chiar nu cred asta, deși s�au
văzut multe în politică. 

Au existat două categorii de
aleși pesediști care au trântit
moțiunea. Unii într�adevăr au pri�
mit se pare diverse favoruri (lo�
curi eligibile la PNL, funcții în
administrație pentru ei sau ru�
dele lor, alte avantaje), iar alții
care reprezintă diverse curente în
partid și care au vrut ca moțiunea
să nu treacă pentru a șubrezi și
mai tare poziția echipei Ciolacu.
Iar Rădulescu pare să fie expo�
nentul unei astfel de grupări.

Sondajele de opinie nu arată
deloc bine pentru PSD, iar social�
democrații care vor câștiga în 

primării sau consilii județene știu
că va fi meritul lor și mai puțin al
partidului. La alegerile parlamen�
tare lucrurile stau altfel. Oricât de
bine e înșurubat un partid în teri�
toriu, mașinăria se poate gripa. La
parlamentare, primarii trag dacă
au chef, dacă au pentru cine și
dacă știu că formațiunea lor are
șanse să intre la guvernare. Cum
scrutinul pentru noul Parlament
va fi imediat după locale, noii pri�
mari se vor orienta, își vor doza
efortul, inclusiv banii, dar în nici
un caz nu�i vor ostiliza pe cei care
vor merge la Palatul Victoria. Pen�
tru orice pesedist cu scaun la cap
este clar că șansele ca PSD să for�
meze viitorul sunt minime. Chiar
și în cazul, puțin probabil, în care
PNL s�ar prăbuși la 23�25 la sută,
cu USR�PLUS, eventual UDMR și
minorități, liberalii tot ar strânge
de�o majoritate, chinuită, ce e
drept, pentru noul guvern. În plus,
cei din PSD știu că președintele
Klaus Iohannis nu va da guvernarea

PSD�ului decât dacă social�de �
mocrații vor repeta perfor man ța
din 2016 când au luat 45 la sută.
Ceea ce, să recunoaștem, la ora
asta este imposibil.

Tot ce se petrece în această
perioadă cu PSD are legătură cu
ceea ce se va întâmpla în partid
după cele două rânduri de ale�
geri. Atunci de fapt va fi marea
confruntare, acum unii îi lasă pe
ceilalți doar să�și rupă gâtul.

Va fi interesant de urmărit in�
clusiv bătălia pe București de la
locale. Gabriela Firea își dă seama
că victoria la Capitală o va în�
scăuna în fruntea PSD, în timp ce
înfrângerea îi barează drumul
către șefia PSD. 

În aceste condiții, devine obse�
dantă întrebarea dacă Marcel Cio�
lacu e interesat de victoria Ga �
brielei Firea sau mai degrabă ar
vrea s�o coboare de pe soclu pentru

a nu�i pune probleme în interio�
rul PSD.

Revenind la moțiunea de cen�
zură, rezultatul e o catastrofă
pentru PSD. Dacă știi că nu poți,
mai bine stai în banca ta. Nu
forțezi, nu riști, pentru că te duci
direct în cap.

Ultimul sondaj realizat de
IMAS arată că PSD a coborât spre
20 la sută. Un scor incredibil dacă
ne gândim că partidul n�a prea
avut sub 30 la sută în alegeri. Din
partidul�sperietoare n�a mai ră �
mas mare lucru. 

Structura electoratului se mo�
difică, iar noua con ducere pare să
fi înțeles că viitorul PSD e sumbru
doar cu mesaje antieuropene. E o
bătălie surdă pentru supremația
PSD, dar întrebarea e dacă acest
partid are forța unei readaptări.
România are nevoie de o stângă
modernă și europeană, care să nu
mai inspire teamă și repulsie nu
doar aici în țară, ci și la Bruxelles.
Problema e că oameni ca Buzatu
de la Vaslui, Vasilescu de la Dolj,
Oprișan, Arsene sau Firea nu vor
reforma niciodată PSD. 

Întrebarea e dacă tripleta
Ciolacu�Grindeanu�Dâncu are
forța să reformeze cu adevărat un
partid care n�a scăpat de fanto�
mele trecutului, dar nici de balau�
rii prezentului. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Ciolacu, dans cu
fantome și balauri la PSD
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Miercuri, 2 septembrie 2020, ju�
riul, format din scriitorii Ga�
briela Toma, Dan Mircea Cipariu
și Robert Șerban, a anunțat
câștigătorii Premiilor
AgențiadeCarte.ro pentru anul
editorial 2019.

Cititorii AgențiadeCarte.ro au
putut vota, până la 31 august
2020, cărți apărute în anul edito�
rial 2019, iar nominalizările s�au
făcut la categoriile: poezie, proză,
critică literară/ teorie literară/ is�
torie literară, eseistică/ memoria�
listică/ publicistică și critică lite� 
rară/ istorie literară/ teorie lite�
rară. Ceremonia de premiere va
avea loc în luna octombrie 2020,
în cadrul unui eveniment public.

Astfel, Vasile Ernu a obținut
Premiul la secțiunea Eseu/ Publi�
cistică/ Memorialistică pentru vo�
lumul Izgoniții, Editura Polirom,
alături de Dicționar de locuri lite�
rare bucureștene de Corina Cio�
cârlie și Andreea Răsuceanu, Edi� 
tura Humanitas. Volumele câști �
gătoare la celelalte secțiuni sunt:
Industria liniștirii adulților de
Anastasia Gavrilovici (Casa de
editură „Max Blecher“) și Jos rea�
litatea! de Florin Iaru (Editura Pa�
ralela 45) – secțiunea Poezie;
Cartea Reghinei de Ioana Nicolaie
(Editura Humanitas), Arșița de
Cosmin Perța (Editura Paralela
45) – secțiunea Proză; Teatru în
diorame. Discursul criticii tea�
trale în comunism. Fluctuantul

dezgheț 1956�1964 de Miruna
Runcan și Autenticitatea, sensuri
și nonsensuri. Teorii românești
interbelice în contexte europene
de Ștefan Firică (Editura Tracus
Arte) – secțiunea Critică literară/
Istorie literară/ Teorie literară.

l Volumul Izgoniții este al
treilea din Mica trilogie a margi�
nalilor, din care mai fac parte
Sectanții și Bandiții.

l Sectanții a fost distins cu
Premiul „Matei Brâncoveanu“ pen�
tru Literatură în 2015.

l Bandiții a fost distins cu Pre�
miul „Observator cultural“ pentru
Eseistică/ Publicistică în 2017.

Biblia ne povestește despre
Iacov și Esau, fiii gemeni ai pa�
triarhului Isaac. Esau, care, potri�
vit legii, trebuie să fie moșteni�
torul, pierde totul în fața lui Iacov.
Acesta, cu ajutorul mamei sale,
fură binecuvântarea tatălui, iar
cu un blid de mâncare îi „cum�
pără drepturile“ flămândului
Esau. Urmarea acestui „furt“ este
primul război civil din istorie.
Izgoniții repovestește acest mit
fondator prin istoria unei familii
de evrei din Chișinău de la înce�
putul secolului XX. Este istoria a
doi frați: Sara și Aaron. Viața și
aventurile lor se desfășoară în im�
periul țarist între 1903 – când la
Chișinău are loc primul pogrom
cu rezonanță globală – și 1917 –

anul Revoluției Ruse. Este și isto�
ria unui război civil modern, în
condiții total diferite, laice și ra�
dicale. Este povestea frământări�
lor celor doi și a felului în care
reacționează când au de�a face cu
violența și când li se fură dreptu�
rile sociale, politice sau econo�
mice. Aaron și Sara dau răspun�
suri radical diferite la aceleași
probleme într�un debut de secol
nebun. SDC

Vasile Ernu, laureat al Premiilor
AgențiadeCarte.ro, ediția 2020



Noul Coronavirus a răsucit
obișnuințele oamenilor la nivel
planetar, silindu�ne la reorgani�
zarea existenței în raport cu
situația sanitară. Închiși în case,
muncind de la domiciliu, sociali�
zând restricționat, ne�am conti�
nuat viețile în siajul temerilor
privind potențiala infectare. 

Reimaginarea spre care SARS�
CoV�2 ne�a împins a avut, în ciuda
dificultăților de a ajusta tabietu�
rile profesionale și personale, și
câteva efecte bune. Mă refer la
teatrul din țara noastră, unde
contextul nu se schimbă atât de
dinamic cum ne�ar plăcea. Cum 
s�ar impune. Și fiindcă tot se vor �
bește despre redeschiderea săli �
lor de spectacole în ziua în care
scriu acest articol, am zis că ar
cădea bine să privesc puțin în
urmă și, în spiritul optimismului
generat de decizia autorităților de
a lua în calcul revenirea în in�
cinte, să identific și lucrurile po�
zitive, chiar dacă indirect, gene� 
rate în timp de pandemie.

Dicționarul multimedia al
teatrului românesc (DMTR) este
unul dintre ele. Proiectul a fost
inițiat de criticul teatral Cristina
Modreanu încă de acum câțiva
ani. Asociația Română pentru

Promovarea Artelor Spectacolu�
lui (ARPAS), care editează și
publicația „Scena.ro“, îl avea în
plan și aplica cu perseverență la
toate forurile care ar fi putut
aloca finanțare în vederea realiză�
rii lui. Administrația Fondului
Cultural Național, în principal,
deși Ministerul Culturii însuși ar
fi putut, ce zic ar fi putut?, ar fi
trebuit să fie interesat de materia�
lizarea lui. Eram la curent cu in �
tenția atât de necesară de a urni
treaba în această direcție, am mi�
litat mereu în favoarea unei lu�
crări de referință care să reflecte
arta scenică autohtonă. 

DEOCAMDATĂ 
50 DE FIȘE MULTIMEDIA

ARPAS și�a asociat, prin facultă �
țile de profil, două universități –
Babeș�Bolyai din Cluj Napoca și
de Arte din Tg. Mureș, ranforsând
astfel componenta de cercetare
științifică. Perioada istorică asu�
mată este 1950�2020. DMTR e o
platformă online foarte priete�
noasă, pentru construcția căreia
s�a acționat pe mai multe fronturi
aproape o jumătate de an. Contri�
buitori sunt peste 20 de specialiști
în teatru, plus studenți ai pome�
nitelor institute de învățământ
superior. Printre cei implicați se
numără Miruna Runcan, Mirella
Patureau, Oana Cristea Grigores �
cu, Peter Demeny, Anca Hațiegan,
Vera Molea, Cristina Modreanu,
Gina Șerbănescu, Emma Pedes�
tru, subsemnata etc. Am început
în luna februarie, a fost telemuncă,
s�a comunicat online și telefonic.
Panglica s�a tăiat tot elec tronic, pe
la jumătatea lui iulie. 

Accesul este gratuit, iar ARPAS

dorește să continue completarea
numărului de fișe. Truda a însem�
nat studiu, selectare (patternul a
venit cu o limită firească de sem �
ne), scriere, confruntare cu com�
ponenta audio�video, adăugire,
revizuire, tot lanțul logic al unui
demers de cercetare. 

Sumarul cuprinde deocam�
dată 50 de fișe multimedia, îm �
părțite în două secțiuni: Artiști și
Spectacole. Printre artiștii (actori,
regizori, scenografi) și criticii din
primele pagini virtuale ale Dicțio �
narului multimedia figurează Si �
că Alexandrescu, Leopoldina Bă� 
lănuță, Toma Caragiu, Liciu Ciu�
lei, Cătălina Buzoianu, David
Esrig, Dan Jitianu, Alexandru To�
cilescu etc. Fiecăruia îi este con�
sacrată o biografie artistică, tea� 
trografie, filmografie, fragmente
audio și video, linkuri. Articolele
de portretizare înseamnă exegeză,
comentariu, dar și material foto�
grafic, video, cronici, interviuri,
afișe, schițe scenografice. Ideea
este de a ilustra într�o măsură ge�
neroasă activitatea care le�a asi�
gurat acestor creatori locul într�o
enciclopedie. 

CONSERVAREA TRECUTULUI
UNEI ARTE ATÂT DE VOLATILE

Componenta Spectacole readuce
în memorie creații antologice:Cum
vă place al lui Liviu Ciulei (1961),
Nepotul lui Rameau al lui David
Esrig (1968), Dimineața pierdută
în regia Cătălinei Buzoianu (1986),
Livada de vișini imaginată de
Gyorgy Harag (1985), O trilogie
antică realizată de Andrei Șerban
(1990) etc. 

„Portalul multimedia spre is�
toria teatrului românesc“ este

abia la început. E un work in pro�
gress, un proiect în desfășurare
care se va îmbogăți pe măsură ce
finanțările vor stimula continuita�
tea cercetării. El adună la un loc,
în mod documentat și organizat,
idei, viziuni, evaluări și resurse
altfel răspândite prin biblioteci,
periodice, arhive teatrale. „Un pro�
iect menit să redescopere, să revi�
talizeze și să reimagineze arhivele
teatrale pentru noile generații și
să contribuie la prezervarea lor
pentru viitor“ e ceea ce își pro�
pune dicționarul. 

DMTR nu e exclusiv un instru�
ment pentru specialiști. Scopul e să
fie atractiv și pentru iubitorii tea�
trului curioși să afle informații des�
pre trecutul recent al artei noastre
scenice, informații prezentate ac�
cesibil, însoțite de materiale video�

audio. Atâtea câte (mai) există. Iar
acest aspect conduce discuția către
alte dureri naționale, precum che�
stiunea arhivelor teatrale și a con�
servării trecutului unei arte atât de
volatile. S�a tot vorbit, dar e bine să
revenim, despre necesitatea unui
Institut de Memorie Teatrală. Ar
acoperi o nevoie urgentă, ar asi�
gura recuperarea unor mărturii
prețioase amenințate de riscul
dispariției. 

Am lucrat cu mare plăcere la
acest proiect. Cei care citiți recen�
zia veți constata că m�am abținut
(din motive de deontologie) de la
a aduce elogii. M�am mărginit la
prezentarea faptelor, cum s�a năs�
cut DMTR și cum a reușit să
treacă de prima lui sută de metri.
Urmează multe alte sute, finaliza�
rea va fi un maraton. SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA SIMONA SORA

„Cititul cu atenție este o bună
metodă să fii în propria generație,
să exiști în propria literatură“

ALINA VÎLCAN

COMPLEZENȚĂ. Noul dumnea-
voastră roman, Complezență,
structurat în două părți – Înăl ța -
rea la Ortopedie și Musafir pe
viață –, aduce în discuție încă din
titlu un aspect atât de prezent în
viețile noastre, despre care însă
foarte rar se vorbește. Ce v-a de-
terminat să scrieți despre com -
plezență, să faceți din aceasta 
un element central al cărții?

Complezența, care la origine în�
seamnă a�i face cuiva pe plac, a
alunecat, în limbile romanice mai
ales, spre o încărcătură negativă
aproape irațională. Complacen�
cia, în spaniolă, e o emoție clar ne�
gativă, o acțiune de toleranță
excesivă a cuiva care consimte
cum respiră. La fel în franceză,
complaisance, la fel în românește.
Într�o anumită perioadă, nu foar �
te îndepărtată, complezența a că�
pătat, în dicționarul meu perso�
nal, un sens foarte apăsat, a ieșit –
din lexicul îngăduinței și comuni�
cării – la suprafață, intrând într�o
concurență destul de loială cu
alte cuvinte pe care nu le folosim
prea des: supraviețuire, rezisten �
ță, reziliență. M�am trezit, la un
moment dat, în conflict cu o ființă
foarte apropiată care mi�a cerut
doar atât: complezență. Atunci mi
s�a părut scandalos, pentru că lu�
crurile care ne legau ar fi trebuit
să fie mult mai importante decât
complezența. De atunci însă mă
tot întreb (deși acea ființă, rară și
care mi�a influențat decisiv viața,
nu mai trăiește) ce mi�a cerut,

adică ce însemna pentru ea com �
plezența și ce înțelesesem eu că
înseamnă. S�ar putea zice că am
scris această carte, dublă, ca să�mi
explic ce mi s�a cerut și ce�am în �
țeles eu că mi se cere. Am avut, de
fapt, mereu această problemă, cu
autoritatea de orice fel:nu suport
organic să mi se spună ce să fac,
cum să fac și mai ales în ce fel să
mă împac cu realitatea pe care re�
fuzul meu reflex o implică. Mi se
pare esențial să pot spune când nu
sunt de acord cu anumite lucruri.
Fiindcă din tot felul de complaceri

(instituționale, politice etc.) se
nasc monștrii care tocmai se pre�
gătesc, din nou, să ne devoreze. 

DEVA. Spațiul primei părți a ro-
manului este Deva, orașul dum-
neavoastră natal. Cum a fost să
scrieți despre Deva din anii co-
munismului, pe care o surprin -
deți aici atât în manieră realistă,
cât și în dimensiunea ei magică,
un oraș cu nenumărate legende,
cu o întreagă mitologie care în -
treține puterea de imaginație a
personajelor care o populează?

Deva este un oraș magic, despre el
au scris mulți scriitori, de la acel
Sadoveanu, care vedea pe străzi
„vaci chirole“ și simțea miros de
magiun, la Radu Ciobanu sau Do �
ra Pavel. Mi�ar fi plăcut să scriu
însă mai mult despre acele plante
bizare (alge și ciuperci) care cresc
pe vulcanul Devei și care după
unii sunt de origine meditera�
neeană (se pare că doar în Cri�
meea se mai găsesc unele asemă� 
nătoare). Sau despre viperele cu
corn care mi�au marcat copilăria:
mereu se vorbea despre un copil
care murise pe cetate mușcat de
vipere. Probabil că erau, de fapt,
legende urbane, pentru că altfel 
s�ar fi înjumătățit populația ora �
șului... Uneori mi s�a părut că De� 
va e o bucată de pământ ruptă din
alt continent și aterizată în mijlo�
cul unei provincii cu care are prea
puține în comun. Dar probabil am
exact acea nostalgie pe care ar
distruge�o câteva luni de coabi�
tare cu adevărata (și noua) ființă
a locului și despre care mi�au vor�
bit mai mulți prieteni, în ultima
vreme. Dar, în timp ce vă răspund,
tocmai primesc un SMS din par�
tea prietenei mele, Sanda Roșes �
cu, care mă anunță că Deva în� 
seamnă în sanscrită înger păzitor.
Cum vă spuneam, Deva e un cu�
vânt magic care declanșează ne �
sfârșite sincronicități abisale.

ASPECTE DIN COMUNISM. Tot
în prima parte a romanului citi-
torul întâlnește nenumărate as-
pecte din anii comunismului, de
la păpușile și piticii de grădină
produși de fabrica Arădeanca, la
casele și inclusiv bibliotecile
con fiscate, la grădinițele cu pro-
gram prelungit (numite cămin,

care au înspăimântat atâtea co-
pilării), la avorturile interzise,
cărțile interzise, tentația fugii,
detalii despre vesti men tația din
epocă sau despre rela țiile care se
stabileau între oamenii dintr-o
anumită colectivitate – în acest
caz, spitalul. De ce o astfel de
carte după 30 de ani de la căde-
rea comunismului în România și
cum con siderați că este repre-
zentată perioadă comunistă în
literatura autohtonă a ultimelor

trei decenii?

Maică�mea mi�a spus, după ce a
citit cartea, că e timpul să trăiesc
în prezent. Mi�a spus, râzând, că ei
i se pare un pericol să tot retră �
iești trecutul care, oricum, nu mai
poate fi nicicum schimbat. I�am
răspuns că tocmai trecutul ne
poate arăta mai clar de unde ne
vin tot felul de încremeniri, reac �
ții viscerale, idiosincrazii. Vă
amin tiți reacția anti�decreței de
acum câțiva ani? Nici nu mai știu
dacă a fost pe Facebook (că tot
intru și ies din acel spațiu, uimită
și îngrețoșată, în doze variabile,
de abisalul din el) sau în presa
culturală, cât a mai rămas din ea...
Oricum, mie mi�a sunat foarte
prost să vorbești la grămadă de �
spre niște oameni pe care îi unește
doar vârsta sau faptul că au su �
praviețuit unui măcel. Uneori, vo�
cile acestea s�au auzit chiar dină� 
untrul generației. M�am întrebat
dacă nu cumva cărțile din ultima
vreme care au și acest subiect sunt
o reacție oarecum irațională la acel
diagnostic de generație „nu doar
coaptă, ci și arsă“, cum zicea un pu�
blicitar, o generație de ascultători
și de precauți, cum ziceau alții. 

Aș zice că aceste lucruri tre�
buie discutate nuanțat. Pentru că

Structurat în două părți – Înălțarea la Ortopedie și Musafir pe
viață –, noul roman semnat de Simona Sora, Complezență
(Polirom, 2020), își poartă cititorul din spațiul optzecist româ -
nesc surprins la Deva, orașul natal al autoarei, în societatea
elvețiană a orașului Fribourg, unde aceasta a locuit și a lucrat 

o perioadă, după absolvirea Facultății de Litere din București.
Despre complezență, trecut, magie, decreței, biografie și
bibliografie, realitate și felul cum aceasta se reflectă în literatură,
am vorbit cu Simona Sora, scriitoare care s-a impus încă de la
primul său roman, Hotel Universal (Polirom, 2012).
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eu văd mai mulți „arși“ definitiv
între noii politicieni (cei în jur de
35�40 de ani), văd tot mai mulți
analfabeți (funcțional sau pur și
simplu) în instituții de stat, care
execută ordine fără să se întrebe
nici măcar dacă, executându�le,
nu vor sfârși în pușcărie. Văd tot
mai mulți tineri care își cumpără
posturile de la oameni de decizie
care n�au fost decreței, dar cu
siguranță „au devenit colabora�
ționiștii perfecți pentru jegul și
slinul politic care a otrăvit în�
treaga țară“, cum zice același pu�
blicitar. Văd oameni pe care altă� 
dată îi respectam (din generația
părinților de decreței) și care
acum marșează la mânării ridi�
cole, de parcă ar fi nemuritori... Și
îmi zic că, de fapt, trecutul despre
care scriem eu și alții e tot pre�
zent, e falia aceea în care au căzut
și decrețeii, falia în care se regă�
sesc și copiii lor (cei care n�au ple�
cat încă din țară) și unii dintre
părinții lor (căci, în aceeași ge �
nerație, mai sunt unii care fac
eforturi și acum să distrugă câte
un decrețel bezmetic care nu se
lasă încălecat). Dar am văzut re�
cent, cu ochii mei, și decreței de
toată jena: angajați, cu sau fără
studii, pe posturi bănoase, în 
in stituții publice și care fac orice.
Literalmente orice, ar lua gâtul ori� 
cui li s�ar cere. Știu că aici ar tre�
bui să dau o listă, ca să nu intru în
complezența pe care o denunț,
dar nu m�a întrebat nimeni...

LABORATOR. Romanul recom-
pune cu minuțiozitate realități
din lumea medicală, fie că este
vorba despre aceea dintr-un
oraș de provincie din România
optzecistă sau despre o casă de
sănătate elvețiană. Cum ați do-
cumentat partea care ține de
acest domeniu, aspectele tehni-
ce, ca de exemplu sterilizarea
instrumentelor medicale? 

Documentarea am făcut�o, cum se

spunea pe vremuri, la locul de
muncă. Înainte de a face Litere,
am fost o perioadă soră medicală
la Deva, iar după încheierea Lite�
relor am lucrat, o altă perioadă,
într�un spital elvețian. Dar se
pare că nici aici nu mă potrivesc
acelui profil de decrețel care „în
schimbul tinereții a primit je�
toane... la Marele Joc Imobiliar“.
Ca să ne putem cumpăra o casă,
eu și soțul meu am muncit cum
numai într�un canton catolic din
Elveția se poate munci, în timp ce
eram înscriși și la doctorat și
aveam un copil mic. Ne�am întors
în momentul în care ne mergea
bine, am revenit acasă ca de pe
Lună. Dar acasă nu mai era acasă
(cum ni se părea nouă, de dincolo
privind) și singura noastră scă�
pare a fost că am găsit, fiecare în
felul lui, două oaze... temporare:
eu la revista „Dilema“, soțul meu la
Editura Fundației Culturale Ro �
mâne. Între timp, noul acasă s�a
transformat într�un deșert mexi�
can. Iar acum, colac peste pupăză,
s�au mai închis și bibliotecile...

ELVEȚIA. Așa se face că în a doua
parte a romanului, ne aflăm, 
alături de aceeași protagonistă,
Maia, într-un azil dintr-un 
canton elvețian...

Cum v�am spus, am locuit în El �
veția o vreme și păstrez o foarte
bună amintire acelor vremuri.
Fata noastră e născută la Fribourg
și, de câte ori am revenit acolo, 
ne�am întrebat ce a fost în capul
nostru când am plecat. Elveția sea  �
mănă, mai mult ca orice loc din
România, cu Transilvania, iar
această alăturare mi s�a părut des�
tul de firească pentru a vorbi de �
spre un fel de toleranță, o con �
simțire, uneori exagerată, la valo�
rile locului. Nu o spun cu detașare
sau pentru alții, dimpotrivă. Mi�ar
plăcea însă foarte mult să văd car�
tea asta într�o librărie fribour�
gheză, mai ales ca să o poată citi
Noël Ruffieux, un adevărat mistic
al vremurilor noastre, căruia îi este
dedicată partea helvetă.

DINCOLO DE ROMAN. Pentru că
am vorbit despre comunism, 
v-aș întreba care sunt cele mai
puternice amintiri pe care le
aveți dinainte de 1989 și cât din
atmosfera creionată în prima
parte a romanului se bazează 
pe autobiografie?

Nu cred că are o prea mare im �
portanță, însă imaginea acelui
fetus pe cimentul unei băi de spi�
tal este reală. Nu știam prea bine
cum a rămas acea imagine – si�
nistră după standardele oricăror

vremuri – în capul meu, se pare
că a rămas într�un fel mai radical
decât mi�am imaginat când am
început să scriu partea româneas �
că a poveștii. În rest, bibliografia
e la fel de importantă ca biografia. 

SCRIITOAREA. Ați debutat în 
volum cu eseul Regăsirea
intimității, în 2008, urmat de un
alt eseu, un an mai târziu, Ulti-
ma Thule. Cetățile dacice din
Munții Orăștiei, iar în 2012
publicați primul dumneavoastră
roman, Hotel Universal, și mai
apoi volumul de publicistică
Seinfeld și sora lui Nabokov
(2014). Cum au fost acești ani
pentru dumneavoastră și, mai
ales, perioada care a urmat după
publicarea romanului Hotel
Universal? Ce s-a schimbat?

Să vă spun un secret: eu nu m�am
schimbat deloc. Și, în ce am scris,
am avut mereu câteva interese
clare, oarecum repetitive, în mă�
sura în care nu le limpezeam. În
prima carte pe care am publicat�o,
am vrut să pun în oglindă moder�
nismul interbelic și postmoder�
nismul anilor ’90 ca să văd, pe
cont propriu, cum s�a transformat
„corpul sufletesc“ din anii ’30 în
corpul jupuit, rizomat, exuviat al
anilor ’90. Mai era, în subsidiar,
un răspuns adresat „criticilor mei“,
cei care nu puteau dormi noaptea
pentru că nu știau „a cui sunt“. 
Le�am răspuns în câteva sute de
pagini: sunt a mea însămi; la „Dile�
 ma“, în anii ăia, se mai putea primi
cronica literară săptămânală fără
a fi a nimănui. Și adevărul e că,
după ce ai trăit așa ceva, nu te mai
poți mulțumi cu orice. Cu Ultima
Thule, care a apărut la o editură
spaniolă, am deranjat câțiva da �
copați care au luat�o personal,
cum și eu o luasem cam personal
scriind despre țara oamenilor�
lup și a războinicilor care con�
versau cu Zeul, prin intermediar,
adică despre aceeași „Țară Ardil“
din Complezență. Și Hotel Uni�
versal a avut două planuri: unul
de pe vremea Războiului Crimeii
(care a devenit actual doi ani
mai târziu, prin anexarea Cri�
meii de către Federația Rusă) și
altul al tulburătorilor și ameste �
caților ani ’90. Seinfeld și sora
lui Nabokov le aparține mai 

degrabă acelor cititori (dilema�
tici) care m�au asigurat de fideli�
tatea lor când am plecat de la
„Dilema“ și care au fost interesați
nu doar de bibliografie, ci (une �
ori) și de biografie. 

MAIA. Protagonista celor două
romane, Hotel Universal și
Complezență, este Maia. Cine
este, de fapt, Maia, cum să o in-
terpretăm? În plus, ce a fost di-
ferit pentru dumneavoastră
acum față de atunci când scriați
Hotel Universal? Altfel spus, 
ce a fost diferit la această nouă

întâlnire cu Maia?

Tania Radu, într�o minunată cro�
nică la Hotel Universal (genul ăla
de cronică ce te împacă definitiv
cu critica, indiferent că ești în�
ăuntrul sau în afara ei), a spus
clar cine este Maia: „Maia (pro �
nunțat cu i lung... fiindcă e vorba
de numele Maria rostit de pose�
soarea lui rârâită) cu fața ei de
calmucă, studenta la Litere... care
încearcă să reziste, prin regresie
aproape autistă, fisiunii irepresi�
bile a eului în brusca postmoder�
nizare“. În Complezență sunt puse
în paralel alte două ipostaze ale
acestui personaj: una anterioară,
care însă exclude cu totul orice
desfășurare din Căminul/ Hotelul
Universal, pentru că Maia rămâne
definitiv în Ardeal, și alta poste�
rioară, în care fata se trezește în
țara ceasurilor cu cuc din care nu
înțelege mare lucru. De fapt, înțe �
lege un singur lucru, dar nu vreau
să spun care, pentru că e amănun�
tul care s�ar putea s�o mai țină în
viață pe Maia vreme de încă o po�
veste. Si Dios quiere, cum zice
spaniolul...

COTIDIAN. Cum arată o zi
obișnuită pentru scriitoarea Si-

mona Sora, în această perioadă? 

Ia, eu fac ce fac de mult, adică
muncesc 10�12 ore pe zi, în fiecare
zi, din fiecare săptămână. Când
nu mă uit la filme sau vorbesc, ore
în șir, la telefon... Înainte de pan�
demie ieșeam, umblam ore în�
tregi. Acum nu mai pot, deși aș
vrea. În ultima vreme, am scris
mai multe prefețe, texte care îmi
iau întotdeauna niște luni bune,
de asta nici nu mă angajez la mai
mult de două pe an. Am făcut 

se lecția și am scris prefața unei
antologii din poezia Ilenei Mălăn �
cioiu (care va apărea în toamnă la
Editura Cartier) și am redescope�
rit astfel o imensă poetă la care
„armătura oțelită a caracterului“
(despre care vorbea Eugen Ne�
grici) se suprapune peste „armă�
tura plumbuită“ (în sens bacovian)
a poeziei sale. Eu zic că am trăit și
trăim în continuare vremuri prea
otrăvite și infinit complezente cu
răul ca să nu prețuim cele câteva
cazuri de rezistență adevărată –
literară și omenească. Apoi, la 1
septembrie ar trebui să predau
textul introductiv al unei antolo�
gii de poete născute în România
între 1960 și 1980 (unii ar zice că
e o perioadă minată!), pentru Edi�
tura Vaso Roto din Spania. Tradu�
cătoarea antologiei este Cătălina
Iliescu Gheorghiu, neobosita pro�
motoare a literaturii românești în
Spania, care trăiește la Alicante.

FEMININ ÎN LITERATURĂ. Cum
vedeți literatura scrisă de femei
în mileniul zilele noastre, în Ro-
mânia, în lume – de la temele
abordate, la felul cum scriitoa-
rele își fac auzită vocea?

Recitesc cărțile celor 17 poete
pentru antologia despre care vă
spuneam (Svetlana Cârstean, Ru�
xandra Cesereanu, Teodora Co �
man, Ana Dragu, Rodica Draghin� 
cescu, Domnica Drumea, Adela
Greceanu, Doina Ioanid, Cristina
Ispas, Judith Mészáros, Ștefania
Mihalache, Ioana Nicolae, Ruxan�
dra Novac, Alice Popescu, Simona
Popescu, Andra Rotaru, Moni Stă�
nilă) și, cu toate că de�a lungul
timpului am scris despre multe
dintre ele, anumite versuri mi�au
tăiat pur și simplu respirația. E
uluitor ce filon viu e în scrisul lor!
Cititul cu atenție (atenția aia de �
spre care vorbea Matei Căli�
nescu!) este o foarte bună metodă
să fii în propria generație, să exiști
în propria literatură. În rest, scrii�
torii pe care îi citesc în ultima
vreme – Alejandra Pizarnik, Tho�
mas Bernhardt, Lydia Davis, Ro�
berto Bo laño, Marguerite Your� 
cenar, Mircea Cărtărescu, Olga To�
karczuk, Gellu Naum, Sonia Larian,
Sándor Márai – sunt feminini și
masculini deopotrivă, uneori scan�
dalos de deopotrivă. SDC

Eu zic că am trăit și trăim în continuare vremuri prea otrăvite
și infinit complezente cu răul ca să nu preţuim cele câteva 
cazuri de rezistenţă adevărată – literară și omenească.
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La firul ierbii: peregrin
prin România

RADU CUCUTEANU

Mirel Bănică s�a însoțit cu Dan Per�
jovschi, ca ilustrator, pentru cea
mai nouă carte a sa, Prin România.
Carnete de drum (Editura Polirom,
2020). Nu e prima ispravă a socio�
logului, care în volumele ante�
rioare publicate în România s�a
mai aplecat și asupra problematicii
ortodoxiei, a religiei în general, de
la anii ’30 la fenomenul pelerinaje�
lor astăzi, sau cultura și religia ro�
milor (apărută chiar anul trecut). 

În cartea de față (subtitlul de
carnete este folosit la propriu,
notațiile zilnice făcându�le în cele
17 carnete pe care și le�a confec �
ționat cu acest gând), Mirel Bănică
e interesat de transformările mi �
cilor și marilor orașe (argumen�
tează de altfel de ce nu a intrat în
această listă București – „nemeri�
tat de costisitoarea capitală“), de la
Hobița la Iași, de la Timișoara la
Amara. E România care există, cea
care merită văzută, cea care, dacă
îmi e permisă expresia, ne oferă un
exotic familiar. 

O CARTE VIE 
DESPRE O ȚARĂ VIE

De la muzeele care uneori sunt ele
însele piese de muzeu până la hote�
lurile comuniste, de la statuile noi
și vechi la micii mâncați în piață, în
Prin România avem o imagine a
unei țări vii, dar nu întotdeauna, în
care tonul autorului se simte, în di�
verse momente, nostalgic, intrigat,
descumpănit, entuziast. E o carte
vie despre o țară vie. 

E o călătorie care vine cu atât
mai bine în volum, pe vremea
pandemiei noastre, și care înre�
gistrează the state of the nation la
firul ierbii, așa cum se prezenta în
iulie�august din anul 2019, când
nici prin cap nu ne trecea că nu
am putea să ne mișcăm în voia cea
bună și fără teamă prin curtea
proprie, cum s�ar spune. 

Pentru mine e intrigant ames�
tecul acesta de volum de călătorie
și carte de literatură, amestecat
bine și rezultând în sociologie,
acea sociologie caldă ce calcă pe
urmele regretatului Vintilă Mihăi�
lescu. De ce? Pentru densitatea
informațiilor, a descrierilor (vezi
spre exemplu descrierea peștilor
din Brăila sa natală sau rândurile
dedicate brânzei de la Iași), a
notațiilor cotidianului. Toate aces�
tea mă fac să mi�l imaginez pe
Mirel Bănică stând nopți la rând
în vreun hotel comunist sordid
sau vreo pensiune nouă, ce se bu�
cură de altă formă de sorditate,
pentru a își transcrie în carnete
memoria zilei, unde a fost, ce a
văzut, cum a văzut, oamenii cu
care s�a întâlnit și tot așa până la
sațietate, pentru ca a doua zi să o
ia de la capăt, tot acolo sau aiurea. 

Cum întâmplarea face ca, ase�
menea oricăruia dintre noi, să cu�
nosc direct o parte din locurile pe
care le vizitează cu ochi critic socio�
logul, am fost frapat de cât de viu e
prezentat Sebeșul, spre exemplu,
invadat de magazine second�hand,
de toate soiurile, pentru toate gus�
turile – o imagine ilustrată perfect
de Dan Perjovschi, cu un frumos
„number one second hand“. 

Observațiile sociologice ale

lui Mirel Bănică sunt, cum se
cade, universaliste, ca atunci când
se întreabă de ce mallurile au suc�
ces: „Explicația plauzibilă (una din�
tre ele) ar fi aceea că mallul a devenit
BISERICA omului modern, cu toate
elementele care în soțeau altădată
frecventarea unui locaș de cult: so�
ciabilitate, ritualitate, regularitate,
li minalitate (adi că stricta separare a
spațiului – ce este «înăuntru» și ce
este «afară»). Iar arhitectura acestuia
respiră un sacru deturnat, prin
repartiția savantă a luminii, dozarea
spațiului, candelabre“. 

ACASĂ, PE DRUM

Cât privește orașul Iași, nu pot
decât să îi dau dreptate autorului
când scrie: „nu cred că există oraș în
România mai desfigurat, mai urâțit
decât Iașiul de «marea betoniadă»
de la jumătatea anilor ’80“. Același
sentiment mă încearcă, câteva pa�
gini mai încolo, când ajung la cheful
moldovenesc: „sunt mai convins ca
niciodată că există un stil moldove�
nesc de a sărbători un eveniment
ma jor al existenței: to tal, până târ�
ziu în noapte, muș când din dimi �
neață, cu gesturi largi, teatralitate
slavă, lacrimi, toasturi, filosofie cu și
de pahar, efuziuni lirice“. Cât
privește episodul personal cu prie�
tenul (comun) A.T., îl îndemn pe
autor să nu creadă tot ce bon�vi�
vant�ul nostru are să spună despre
Iași, ci mai mult mă regăsesc în în�
fruptarea și bucuria pe care le vede
aici Mirel Bănică. Evident că nu avea
cum să ocolească FILIT, dacă tot
vorbim de Iași, festivalul unde „ae �
rul mirosea frumos, a turbă și a flori
exotice macerate“. 

Tot bătând țara dintr�un ca �
păt în celălalt, dar și invers, lucru�
rile la un moment dat încep să se
așeze. Nu știu cum a fost pentru
autor, dar pentru cititor toate
aceste mici mari realități încep să
vină mai lin, știi și te bucuri că vor
urma două pagini despre o piață
alimentară, că mai încolo te aș �
teaptă vreo trei�patru despre un
monument, un muzeu, amușini
apropierea unui centru civic co�
munist, uscat și fără de viață, aș �
tepți să vină câte ceva legat de
gastronomia locală (Mirel Bănică
pare genul gurmand, după felul în
care scrie, ceea ce e o bucurie pen�
tru mine), te bucuri când găsește
cazare în vreun hotel cochet.

Prin România nu este o carte
care să ofere vreun răspuns în�
chegat, în primul rând pentru că
nu pornește cu nici o întrebare
capitală. Subiectul ei este starea
de fapt. Au trecut 30 de ani de la
Revoluție și stăm astfel. Un astfel
însoțit de nostalgia asumată de la
început de către autor. Notațiile
sale sunt inerent de natură socio�
logică – cum pornește, spre exem�
plu, de la cazul Sibiului și al mu� 
  zeelor sale pentru a merge mai
departe: „în România, muzeele au
un program foarte restrictiv, imen �
sa lor majoritate sunt închise în

zilele de luni și marți, unele chiar
și miercuri. [...] Astăzi este luni și
toate muzeele din Sibiu sunt în�
chise“, pentru ca de aici să por�
nească un scurt expozeu despre
cum apar muzeele și diferențele
dintre muzeele din Transilvania
și cele din Vechiul Regat. Ase�
menea țării de care vorbește, Prin
România oferă o surpriză la aproa �
pe fiece pagină. Memoria afec�
tivă se îmbină cu metoda știin� 
țifică într�un melanj cu adevărat
savuros. 

Dincolo de faptul că e o carte
care se înghite pe nerăsuflate,
plină de culori, gusturi, mirosuri,
imagini (de la spațiul verde neîn�
grijit de pe litoralul atât de râvnit
de mulți până la „revelația geopoli�
tică“ găsită la Oradea), dacă sunteți
curioși de oameni, snoave și istorii,
dacă vă e dor să vă plimbați prin
România, dacă sunteți parte a dias�
porei și vă întrebați ce vă mai fac
cunoscuții, dacă vreți să râdeți și să
plângeți deodată, dacă vreți o im�
agine a României de azi, carnetele
de drum ale lui Mirel Bănică sunt
doctoria necesară. SDC

Mirel Bănică, Prin România. Car-
nete de drum, colecţia „Plural M“,
Editura Polirom, 2020

Sociologul Mirel Bănică s-a plim -
bat vreme de o lună și jumătate
prin țară, de la Adamclisi până
aproape la Zalău. La rândul lui,
ochiul i s-a plimbat și a cuprins cât
a putut, de toate și pe toți. Cum se
vede azi România la firul ierbii? Și
bine, dar și rău. Cum s-ar spune, și
așa, și altminterea. La 30 de ani de
la căderea comunismului, autorul

se înhamă (la volanul unui Logan)
să vadă vreo 30 de orașe din
România, așa cum afirmă, ca
formă de cunoaștere senti men -
tală. Trebuie spus că patru dintre
ele cons ti tuie o addenda, Sfântul
Gheorghe, Cluj, Roman și Mir cești,
văzute ulterior, în toamna anului
trecut. Spre deosebire de Zalău,
unde n-a mai ajuns deloc.
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EDITH POP

NOSTALGIA TRIP. PIESĂ 
DE FUNDAL: HITUL ANULUI 
ÎN CARE TE-AI NĂSCUT

Vă propun un exercițiu de memo�
rie, așa din start, din primele rân�
duri. Cum vezi în filme când se
duce vreun personaj la hipnotizor
să își aducă aminte de ceva care 
s�a întâmplat parcă într�o altă
via ță. Așa. Vreau să vă așezați
comod, să închideți ochii și să vă
aduceți aminte de copilărie. Da,
exact. Indiferent în ce perioadă a
avut loc, vreau să vă aduceți aminte
de ea cu totul. Cu trăiri, zgomote,
mirosuri, cu muzica pe care o as �
cultați atunci, cu jocurile prefe�
rate, cu mâncarea gătită fie de
mama, fie de bunica. Copilărie.

Ei, cum e? Fain, nu? Ce sim�
plu era totul atunci. Nu existau
griji, poate doar dacă se putea ieși
afară, cine e primul la vreun joc,
cine ia bucata aia bună din tartă,
care fuge mai repede... Nimic nu
era complicat, poate doar câte
puncte adunai la Piticot sau cine
trișa la macaua... Nu era nevoie de
ceas ca să știi când trebuia să vii
acasă, că doar aveai luminile de
pe stradă, nu trebuia să îi anunți
pe ai tăi că te duci din fața casei că
sigur dădea raportul un vecin pe
unde ești, mai ceva ca GPS�ul…
Da, vă aduceți aminte, nu? Simțiți
în nas mirosul torid de vară, când
era vacanță, iar prioritatea numă�
rul unu era să culegeți tot ce era
comestibil de prin pomii din îm�
prejurimi fără să fiți prinși de ve�
cinul ăla care își luase în pro �
prietate toată flora din zonă, când
se numărau mărunții de înghe �
țată la un leu (sau zece mii, cum
era pe vremea mea) de la maga�
zin, când drept răsplată că v�ați
dus să luați pâine vă însușeați
colțul de la franzelă...

Sunt convinsă că vă regăsiți
măcar parțial în cele de mai sus.
Între anii ’80 și ’90 cam toți am
avut aceeași copilărie. Și ce fain
mai era! Pe lângă simplitatea bi�
necuvântată a micilor bucurii de
zi de zi, aveam cu toții cam același

program: școală, casă, teme, iar,
depinzând de caz, ieșit afară după
teme, dar adunarea generală se
dădea în weekend, când se băteau
aleile dintre blocuri sau străzile
dintre case, după caz. Fiecare își
știa împrejurimile ca în palmă, nu
aveam nevoie de telefoane ca să
ne găsim. Mergeam în locurile de
noi știute și, dacă nu era nimeni
pe�acolo, se fluiera pe la geamuri
cu fluieratul ăla special, aspirat,
sau dacă nu îți ieșea (vezi cazul de
față), strigai după tovarășii de
joacă până te săturai sau arunca
vreun vecin mai pornit apă pe
geam ca să taci odată. 

Vremuri bune, nu? Se știa
cine e campion la șotron, cine are
mingea de baschet aia faină, altul
care avea rachete de badminton
sau ăla de avea un BMX fain de
care toată lumea se ruga „dă și mie
o tură“. Și de câte ori nu se recur�
gea la logistici dubioase pentru o
cană cu apă, fiindcă se invoca in�
violabilul „nu mă duc în casă că nu
mă mai lasă să ies“. Și să nu uităm
de vremurile în care vreun tovarăș
de joacă era pedepsit, nefiind lăsat
să iasă afară, și se muta tot ansam�
blul în fața geamului, de drag, ca
să fie inclus, dar nu ieșea decât un
soi de ciudă mocnită.

Dar „afară“ nu era modalita�
tea principală de petrecere a tim�
pului. Nu, domnule. Erau atâtea
alte chestii de făcut. Se asculta
muzică de pe casete la stația aia
de mare mândrie din casă și vai
de noi când se mai trăgea banda
de la casetă și trebuia să operăm
cu precizie de chirurg ca să nu se
rupă. Și apoi dă�i cu creionul și

răsucește mațele casetei înapoi la
locul lor cât mai bine posibil. Dar
după o astfel de operație rămâ�
neau mereu cicatrici, acea bolbo�
roseală care era redată în boxe
când se ajungea la bucata de ban �
dă agățată. Ce mixtape�uri? Pân�
deam la radio după piesa aia faină
și dădeam record la o fracțiune de
secundă după ce începea, după
care lăsam, tacticos și profesio�
nist, câteva secunde între piese, ca
să se înțeleagă ceva. 

Și câte și mai câte erau de fă �
cut, de la împrumutat casete vi �
deo cu filme cu mafioți, confec�  
ționat arc cu săgeți din nuiele și
tras după vecini (după caz), in�
ventat scheme de karate, spunând
că sunt executate exact ca Brusli,
povestit aventuri cu Chuck Norris
și Piedone, dat ochii peste cap
când venea vorba de Tânăr și ne �
liniștit, făcut schimb de casete cu
jocuri pentru console chine zești, la
comparat câte animale are mode�
lul de Tamagotchi al fiecăruia
(puștii din anii ’80 nu vor rezona
în mod deosebit cu asta). Și era
bine, era îndeajuns. Ne uităm
acum în urmă și spunem că totul
era mai fain când eram copii. Și
poate v�ați surprins odată spu�
nând „ce mă bucur că am crescut
făcând asta, nu ca generația de azi“.

BACK TO THE FUTURE. PIESĂ
DE FUNDAL: ARMIN VAN
BUUREN – BLABLABLA

OK. V�am supus exercițiului de
memorie ca să vă aduc acum în
prezent și să analizăm această
frază problematică: „ce mă bucur

că am crescut făcând asta, nu ca
generația de azi“. De ce problema�
tică? Foarte simplu: este doar o
reflecție pur subiectivă a unor
trăiri personale pe care ne îndâr�
jim să le aplicăm generațiilor de
după noi, din purul motiv că nu
avem termeni de comparație pen�
tru a înțelege tipul lor de expe �
riență. Na, am zis�o.

Înainte să cauzez vreo ofensă,
vreau să clarific o chestie: e nor�
mal să ne agățăm de propriile ex �
periențe din trecut, că doar sunt
ale noastre, le�am trăit și le�am
simțit pe pielea noastră, iar de al�
tele la fel nu vom mai avea parte.
Dar este un fapt aproape egoist să
acuzi generațiile care vin din ur �
mă că experiența copilăriei lor
este cumva inferioară din cauză
că nu au avut aceleași preocupări,
obiceiuri și activități pe care le�au
avut generațiile mai mari. Pur și
simplu nu e OK. 

Gândiți�vă în felul următor:
cu toții am avut parte de expe �
riențe să le zicem „de generație“,
în conformitate cu anii respectivi.
Normal că, la vremea respectivă,
lucrurile pe care le făceam ni se
păreau cele mai faine și ne bucu�
ram sincer de ele. Iar acum, la
distanță de niște ani considera�
bili, tot ni se par frumoase, că doar
sunt experiențele noastre. 

Dar să exprimăm pretenții
față de generațiile curente că nu
au avut sau au o copilărie fru�
moasă (strict după experiențele
noastre personale) este un gest
complet nedrept și nejustificat.
Normal că să stăm în fața blocului

și să jucăm elastic și șotron era
fain, că doar nu aveam altceva de
făcut. Normal că mai citeam din
când în când o carte (mai de bună
voie sau cu forța), că până la un
punct nu aveam calculatoare și
net și rețele și viteze fantastice de
download. Normal că vânam de �
senele animate de la televizor, că
nu erau nici YouTube, nici Netflix,
nici alte platforme de streaming.
Nu aveam opțiunile pe care le au
copiii astăzi. Dar să spunem că ei
nu își trăiesc copilăria că au acces
la toate aceste resurse fabuloase
de informație și divertisment e
egoism pur.

Mă uit la cei cu (doar) zece ani
mai tineri ca mine. Sunt copii digi �
talizați, informați, poligloți, extraor�
dinar de versatili și plini de resurse
la care generația mea, și cu atât mai
mult cea a părinților, nici măcar nu
avea capacitatea să viseze. 

Într�adevăr, s�au schimbat ex �
traordinar de multe într�un timp
extraordinar de scurt. Dar ce rost
are să te opui schimbării, când e
naturală și firească? Pe scurt, ce
vreau să evidențiez este că da, cu
toții ne�am trăit copilăria la tim�
pul ei și cu resursele disponibile
la momentul respectiv, iar așa cum
am avut parte de propriile trăiri și
experiențe și ne�am creat aminti�
rile cele mai dragi, exact la fel pro�
cedează și generațiile care vin din
urmă, doar că într�un mod și cu
niște resurse pe care nu le mai
putem înțelege pe deplin și nu le
putem atribui propriilor trăiri. Și
mai pe scurt: lăsați copiii să stea
pe telefoane! SDC

Pe vremea mea… sau
dimensiunea unică a copilăriei
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„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din volumul

Maria Stuart de

Stefan Zweig, care va

apărea în curând la

Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Maria Stuart e în întregime fe�
meie, e în prima și ultima linie 
femeie și cele mai importante ho �
tărâri ale vieții sale izvorăsc toc�
mai din substratul cel mai pro �
fund al feminității sale. Nu pentru
că ar fi o fire mereu pasionată,
stăpânită numai de porniri in�
stinctive; dimpotrivă, ceea ce se
vădește la caracterul Mariei Stuart
e feminitatea ei îndelung reți �
nută, întârziată. Au trecut ani și
ani până ce viața sentimentală 
s�a trezit cu adevărat în ea. Multă

vreme (și portretele confirmă
aceasta), chipul ei nu arăta decât
ca acel al unei femei prietenoase,
blajine, molatice, neglijente – cu
ochi galeși, ușor adumbriți de dor,
cu un zâmbet aproape copilăresc
plutind în jurul buzelor; o ființă
încă neconturată în mod hotărât,
inactivă – o fată ce joacă prea de�
vreme rolul de femeie. E izbitor de
sensibilă (ca orice natură cu ade�
vărat feminină), sufletul ei vi�
brează lesne și, pentru cel mai
neînsemnat motiv, ea roșește sau
pălește, iar lacrimile îi vin repede
și din belșug. Dar aceste valuri re�
pezi și superficiale ale sângelui
nu răscolesc și adâncimile ei su �
fletești. Aceasta durează ani înde �
lungați. Și tocmai pentru că e cu
desăvârșire normală, pentru că e
o femeie adevărată, naturală, Ma �
ria Stuart își descoperă puterea�i
proprie, reală abia cu prilejul
unei pasiuni și numai o singură
dată în viața ei. Se simte însă cât
de intens, cât de neobișnuit de fe�
minină e ea, cât de impulsivă și in�
stinctivă e ființa ei, cât e de în� 
lănțuită fără vrere de sexul ei.
Căci în clipa cea mare a extazului,

forțele superioare ale educației și
culturii dispar deodată, ca smulse
de o furtună, din femeia aceasta
rămasă până atunci rece și cum�
pătată. Toate stăvilarele bunei�
creșteri, ale bunelor moravuri și
ale demnității se frâng sub cres�
cânda apăsare – și, pusă în fața
alegerii dintre onoare și pasiune,
Maria Stuart, ca adevărată femeie,
își recunoaște feminitatea, și nu
regalitatea. Mantia de încoronare
cade brusc: goală și fierbinte, ea nu
simte altfel decât ca una din nenu�
măratele femei care vor să pri�
mească și să dăruiască iubirea – și
nimic nu aureolează atât de măreț
figura ei ca faptul că s�a lepădat
de�a binelea, cu dispreț, de rega�
tul ei, de puterea și demnitatea ei,
numai pentru a trăi cu toată in�
tensitatea un singur moment al
destinului.

Elisabeta, dimpotrivă, nu e ni�
ciodată capabilă de o totală dăruire
de sine, în felul Mariei Stuart – și
aceasta, dintr�un motiv tăinuit.
Căci, precum s�a exprimat Maria
Stuart în celebrele�i scrisori pline
de ură, regina Angliei „nu era
(trupește) ca și celelalte femei“.
Nu numai maternitatea îi era in�
terzisă, ci probabil și forma natu�
rală a deplinei dăruiri feminine.
Nu atât de bunăvoie, precum voia
să se amăgească și să�i facă pe alții
să creadă, ea a rămas toată viața
regina�fecioară – virgin Queen.
Și, chiar dacă anumite relatări
contemporane (ca acelea furni�
zate de Ben Jonson) asupra difor �
mității fizice a Elisabetei pot fi
puse la îndoială, ceea ce rămâne
sigur e că o piedică trupească sau
o reticență sufletească a vătămat�o
în ce privește manifestările cele
mai intime ale feminității sale. O
asemenea nenorocire trebuie să
influențeze hotărâtor firea unei
femei – și în acest secret sunt cu�
prinse, ca în germene, toate celelalte
taine ale caracterului ei. Ner vo �
zitatea sa subită, nestatornică,

șovăitoare, schimbătoare ca vre�
mea, ce�i învăluie necurmat ființa
în lumina tremurătoare a unei is�
terii – deciziile ei care au ceva ne�
echilibrat și neprevăzut în ele –,
acea veșnică tranziție bruscă de la
cald la rece, de la da la nu – pre�
cum și acea aparență de come�
die, purtarea ei rafinată și re� 
ți nută și nu mai puțin acea
coche tărie ce i�a jucat cele mai
amarnice feste, greu de suportat
față de demnitatea ei de mare re�
gină, care vrea să aibă un rol în
politica mondială – toate se trag
din această nesiguranță și insu �
ficien ță lăuntrică.

Acestei femei rănite în intimi�
tatea ei îi este interzis de natură
să simtă, să gândească, să activeze
clar, firesc, într�un singur sens, ca
oamenii normali. Nimeni nu se
poate bizui pe ea și, mai puțin ca
oricine, ea însăși nu e sigură de
sine. Dar, chiar dacă suferă de o
infirmitate din cele mai intime și

mai tăinuite, chiar dacă nervii ei o
trag încolo și încoace în amarnice
sfâșieri sufletești, Elisabeta nu e
niciodată crudă, neomenoasă, re �
ce și aspră – deși e primejdioasă
prin inteligența ei de intrigantă.
Nimic nu e mai fals, mai superfi�
cial și mai banal decât concepția
aceea devenită elementară, sche�
matică (pe care Schiller a trans�
pus�o în tragedia sa), conform
căreia Elisabeta s�ar fi jucat, ca o
pisică plină de perfidie, cu o blândă
și dezarmată Maria Stuart. Cine
privește mai adânc ghicește că în
femeia aceasta – care tremură de
frig, singură în mijlocul puterii sale
regale, care mereu se chinuiește is�
teric, cu semi�aman ții ei, pentru că
nu i se poate dărui niciunuia firesc
și în întregime – stăruie totuși o
căldură ascunsă, izolată în făptura
ei. Îndărătul tuturor toanelor și iz�
bucnirilor ei violente e voința în�
cordată, ones tă de a fi mărinimoa�
să și binevoitoare... SDC

Stefan Zweig – Maria Stuart

AUTORUL
Născut în familia unui industriaș înstărit, STEFAN ZWEIG (1881-1942)
și-a făcut studiile la Berlin și la Viena. Călătorește mult încă din
tinereţe (în Statele Unite, Franţa, Anglia, India) și se stabilește în cele
din urmă la Salzburg. Este foarte popular în cercurile artistice din în-
treaga Europă și este prieten, printre alţii, cu Arthur Schnitzler, Sig-
mund Freud și Richard Strauss. În 1930 este deja unul dintre cei mai
traduși scriitori austrieci în viaţă, iar povestirile și biografiile lui devin
bestselleruri aproape imediat după apariţie. Opera sa ajunge să fie
tradusă în peste treizeci de limbi. Odată cu venirea la putere a lui
Adolf Hitler, Zweig părăsește Austria, stabilindu-se temporar în di-
verse locuri: Londra, Bath, New York și, mai târziu, Rio și Petrópolis, în
Brazilia. A scris proză (Frica, Scrisoare de la o necunoscută, Nerăb -
darea inimii, Jucătorul de șah – apărute la Editura Polirom –, Amoc,
Simţuri rătăcite, Suflete zbuciumate, Douăzeci și patru de ore din viaţa
unei femei), biografii (Magellan. Omul și fapta sa, Maria Antoaneta –
apărute la Editura Polirom –, Triumful și destinul tragic al lui Erasm 
din Rotterdam) și memorialistică (Lumea de ieri). SDC

CARTEA
O femeie curajoasă îngenuncheată de istorie:
așa o descrie Stefan Zweig pe Maria Stuart,
care s-a născut să fie regină și a ajuns o victimă
a războaielor religioase și a intrigilor de la
curte. Suverană a Scoţiei, dar recunoscută de
catolici și ca regină a Angliei și considerată
așadar o ameninţare de verișoara sa Elisabeta,

Maria s-a aflat, adesea fără voia ei, în centrul
multor comploturi împotriva protestanţilor. 
Rememorând cu vervă poetică viaţa ei
tumultuoasă, Zweig se concentrează asupra
anilor confruntării cu Elisabeta și ai procesului
pentru înaltă trădare. Se conturează astfel
splendidul portret literar al unei femei fidele
principiilor ei, devotate credinţei sale, tragic 
de umană într-o epocă dominată de fanatism 
și de setea de putere. SDC
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Ca să nu rămână mai prejos decât
colegii de generație, supravie țui �
torii deceniului de aur hard�rock –
1967�1977, după opinia oamenilor
cu greutate (minimum 90 kg!) –
Ian Gillan, Ian Paice și Roger
Glover au dat semnalul adunării
rezervelor strategice de forță și
inspirație pentru Steve Morse, 
Don Airey & Bob Ezrin. 

Încă de anul trecut, ei „au pus�o“ de
un album nou: Whoosh! (2020,
Edel/ earMusic). Nu știu de ce, faptul
îmi amintește vorba poetului Tudor
George, zis Ahoe, rostită la restau �
rantul Uniunii Scriitorilor prin 1985:
„Dacă este și Deșliu/ eu de ce, bă, să
nu fiu?“. Numai că prezența lui Ahoe
în colecția „Biblioteca pentru toți“,
garanția unui venit substanțial, nu
era posibilă fără aprobarea „orga �
nului de răspundere“, iar perso� 
najului – fost rugbist de grămadă –

îi lipsea șiretenia necesară strecu �
rării, probabil și talentul care l�ar fi
impus fără probleme. În plus, era
luat la ochi ca unul cu gură�mare,
deoarece nu „dădea din ea“ tocmai
„ce se așteptau forurile“. Sau, cine
știe, o fi fost din liota celor distribuiți
în roluri incitante, bune de luat fața
fraierilor...

Componenții trupei Deep Purple,
cei trei din formula de platină re �
găsiți pe albumul proaspăt, n�au
nevoie să joace vreun rol. Nu au grija

prosperității, bănuiesc, nici nu le
pasă de vreo instituție sau grupare
de presiune așa�zis culturală cu
pretenții diriguitoare, cum au apă �
rut atâtea un ultimii ani, de�ai crede
că s�a instaurat la nivel planetar acel
socialism cu fața umanoidă, visat de
corifeii și pigmeii sistemului care,
uite, nici mort nu se dă învins! Ad �
jectivul proaspăt vizează tonul mu �
zicii, cu prisosință antrenant și lipsit
de bâlbe, de timpi morți și de lălăiala
tipică „operelor“ de bătrânețe, co �
mise cu intenția de a bifa încă un
titlu, un loc de pe planetă unde trupa
nu a cântat; ori, poate, sanctifică
ambiția cutărui component frustrat

din anii când stătea în penumbră! 
Și trebuie să spun că mie, unuia,

tot albumul mi s�a părut unitar și
coerent, articulat cu precizia aștep �
tată, de altfel, de la un producător de
factura și faima lui Bob Ezrin. Care
producător nu este un tip cu abilități
și concepții fixiste; compozitor
adaptabil, rafinat, bun mânuitor de
claviaturi, măcar că fără strălucirea
și tușeul tutelarului Jon Lord, Ezrin
a scos din impas destule discuri
celebre. Toate piesele sunt trecute
drept compoziții comune Airey�
Gillan�Glover�Paice�Morse�Ezrin,
minus una, And The Address, sem �
nată Blackmore�Lord. Adică, după
umila mea părere, duetul fără de
care Deep Purple nu e chiar... Deep
Purple. Atunci ce este?

Deep Purple tinde să fie un
brand de genul celor cu existența
asigurată peste timpuri de iscusința
unui management care știe să în �
locuiască oamenii plecați – fie prin
demisie, fie prin moarte naturală –
cu alții de valoare apropiată. Nenu �
mărate grupări de rockeri, tineri
turbulenți acum jumătate de veac,

își clamează existența în zilele noas �
tre pandemio�năuce, târând cu
aplomb turul pantalonilor jerpeliți
pe coclauri fără lauri, doar fiindcă
„asta știu să fac(ă) mai bine“. Iar dacă
stilul sportiv de viață, suplimentele
alimentare sănătoase și stimulentele
exotice (sau erotice) le dau impuls &
idei pentru discuri noi, de ce să nu
scoată? Mai ales că piața, mult
adulata piață liberă, o cere, o acceptă
și o impune, conform cifrelor de
vânzări, ascultări, piratări! Mijloa �
cele de înlăturat greșeli, oboseli,
repetiții și slăbiciuni tehnice sunt
fără număr. 

Chițibușurile sunt irelevante
însă, dacă ascultarea discului tran s �
mite sentimentul plăcut de rela� 
xare, bună dispoziție, serenitate. Și –
jur pe conținutul paharului de la ora
11:30 (100 ml de whisky, cu ghea�
ță) – transmite și Whoosh! Tex tura
vechilor albume, dinamica hi turilor
care mi�au marcat tine rețea, ritmul,
energia, inserturile simfonice – toate
ingredientele sunt bine propor țio �
nate și dense ca nucleul planetelor
din alte galaxii. SDC

Flacăra violetă

Pe lângă încălzirea climatică,
toanele liderului din Coreea de
Nord, asteroizii care șuieră pe
lângă urechile planetei și, desi �
gur, virușii care nu iubesc oame�
nii, am mai căpătat o grijă:
de ce dispar insectele?

Am aflat că insectele „trebuie sal�
vate“ când Germania a anunțat că
va reduce luminile nocturne în ma�
rile orașe pentru a pune frână
dispariției insectelor. Până atunci,
nici nu mi�am pus problema că in�
sectele ar fi în pericol. Au fost
mereu ceva de care trebuia să scap.
Interacțiunea mea cu ele se re�
zuma la a le trânti două pufuri de
insecticid când le vedeam plim�
bându�și piciorușele neinvitate pe
parchetul meu. De ce, atunci, o țară
precum Germania face eforturi
atât de mari ca să le protejeze?

În ultimii câțiva ani, a apărut
un subiect nou pe agenda pu�
blică: decimarea populațiilor de
insecte. Cercetătorii trag semnale
de alarmă încă din anii 2000, spu�
nând că populațiile de molii, gân�
daci, albine, fluturi și multe alte
tipuri de insecte sunt în pericol,
din cauza faptului că oamenii le

schimbă habitatul natural.
„Planul de protecție“ al insec�

telor din Germania cuprinde mă�
suri precum reducerea folosirii
pesticidelor și insecticidelor în
pacurile naturale, interzicerea
„capcanelor luminoase“, precum
și reducerea luminozității în zo�
nele urbane, prin interzicerea lu�
minilor puternice. Iluminarea
stradală va trebui să țină cont, de
acum, de bunăstarea plantelor,
gândacilor și a altor vietăți. Multe
specii sunt păcălite de luminile

din orașe și confundă lumina re�
flectată cu luciul apei sau chiar, în
cazul licuricilor, cu partenerii lor. 

Marea Britanie este și ea preo �
cupată de viața insectelor. ONG�uri
și agenții guvernamentale și�au
dat mâna pentru a crea o serie de
coridoare naturale pentru albine.
Echivalentul unor „autostrăzi“ de
albine, late de trei kilometri, ce tra�
versează țara dintr�o parte în alta,
coridoarele sunt create prin zone
cu flori sălbatice, pentru a putea
permite polinizarea și înmulțirea

albinelor. Ace leași organizații în�
curajează locuitorii să își tundă
grădina mai rar sau să planteze
anumite specii de plante ce încu�
rajează revenirea unor specii pe
cale de dispariție.

SUA este însă liniștită. Un
studiu realizat având la bază in �
formații pe câteva decenii, despre
mii de specii, în habitate diverse,
a arătat că nu au scăzut sau cres�
cut în mod semnificativ din anii
’80 până astăzi. În com parație cu
America de Nord, Europa este

însă mai des populată, iar terenul
folosit mult mai intens � fie pen�
tru agricultură, fie pentru dezvol�
tare urbană.

Acesta este și unul dintre mo�
tivele pentru care cifrele referi�
toare la populațiile de insecte
variază atât de mult: de la cerce�
tările americane care spun că nu
totul este bine, la studii europene
care spun că numărul insectelor a
scăzut cu până la 75% în doar 30
de ani. Dacă acest declin nu se
oprește, umanitatea ar putea ră�
mâne rapid fără mâncare. 

Așa că atunci când am auzit că
se oprește temporar construcția
unei autostrăzi din România pen�
tru a muta o specie rară de gândac,
să știți că am ținut cu gândacul. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

De ce insectele merită o autostradă

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Pe măsură ce se apropie data pre�
mierei noii adaptări a celebrului
roman SF al lui Frank Herbert,
zvonurile și informațiile despre
acest film realizat de canadianul
Denis Villeneuve încep să se ros�
togolească pe internet, însoțite de
noi imagini din film. În așteptarea
primului trailer, anunțat pentru
ziua de 9 septembrie, revista de
cinema „Empire Magazine“ anun �
ță un amplu material despre noul
Dune în noul ei număr, dotat cu
trei coperți, la alegere.

Din ce se poate afla în avans,
din declarațiile regizorului și ac�
torilor pentru „Empire“, se pot
trage primele concluzii despre
Dune. În primul rând, așa cum re�
iese dintr�un interviu cu actorul
Oscar Isaac, interpretul, în film, al
ducelui Leto Atreides, filmul pare
că va avea o puternică „tonalitate“
anticapitalistă și anticolonialistă,
în ton cu agendele politice ale
multor militanți actuali.

„Este vorba despre destinul unui
popor și despre diferitele moduri
în care unele culturi le domină pe
alte“, spune Isaac. „Cum răspund
oamenii atunci când o picătură de
apă revarsă paharul? Când sunt
exploatați? Când se trece de limi �
tă? Toate acestea sunt fenomene
ce pot fi observate în lumea de azi.“
Un alt mesaj pe care regizorul Denis
Villeneuve a insistat în declarațiile

pentru „Empire“ este felul în care
filmul său tratează personajele fe�
minine, mai ales pe Jessica Atrei�
des, interpretată de suedeza Re �
becca Ferguson. 

„Nu am dorit ca Jessica să fie
doar o figurantă foarte costisi�
toare“, spu ne Villeneuve. „Ce îmi
place foarte mult în carte este fap�
tul că există un puternic echilibru
între puterea masculină și cea fe�
minină.“ Lady Jessica are în ro �
man un rol foarte important, dar
care a pus probleme la precedenta
adap tare a cărții, cea realizată de
David Lynch în 1984. Atunci, ac �
trița Glenn Clone a refuzat rolul fi�
indcă, spunea ea, „nu vreau să fiu
fata care fuge și cade pe jos în spa�
tele băr baților“. 

Dar Dune�ul lui Denis Ville�
neuve va fi un film mult mai ega�
litarist. Deja cu câteva luni în
urmă, regizorul a provocat con�
troverse când a schimbat un per�
sonaj important, bărbat în carte,
planetologul Liet Kynes (jucat de
Max von Sydow în filmul lui
David Lynch), cu un personaj fe�
minin în film, jucat de actrița de
culoare Sharon Duncan�Brew�
ster. „Denis mi�a spus că, în opinia
lui, nu sunt suficiente personaje
feminine, iar el a fost totdeauna
foarte feminist, pro�women, și
voia să scrie rolul acesta pentru o
femeie. De ce Kynes n�ar putea fi

o femeie?“, declara Sharon Dun�
can�Brewster revistei „Vanity Fair“.
De asemenea, noii realizatori au
anunțat și lucrul la o serie TV 
numită Dune: The Sisterhood, un
serial derivat care să aibă ca per� 
sonaje membrele sectei Bene Ges�
serit, una dintre piesele impor�
tante ale jocurilor de putere din
universul Dune.

Evident, Denis Villeneuve a
vorbit și despre una dintre prece�
dentele adaptări ale cărții, filmul
lui David Lynch (nu și despre cea�
laltă adaptare, miniseria TV din
2001). „Sunt un mare fan al lui
Lynch. Dar îmi aduc aminte că am
fost doar pe jumătate satisfăcut
de Dune. De aceea mi�am spus
totdeauna că după această carte
se poate face alt film, cu o altă
sensibilitate“, spune Villeneuve.

Lynch, pe de altă parte, care
consideră Dune drept singurul
eșec veritabil din cariera sa, lasă
de înțeles că adaptarea romanu�
lui lui Herbert este un subiect în�
chis pentru el și că, probabil, nici
nu va vedea filmul lui Villeneuve.

Alt actant în marea saga Dune,
regizorul Alesandro Jodorowsky,
autorul unui legendar proiect
eșuat de adaptare, va vedea filmul
lui Villeneuve, deși este convins
că va fi un eșec, dar numai fiindcă
romanul lui Frank Herbert este
imposibil de adaptat. SDC
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Dune, filmul:
politic și feminist?



editorii de sunet în studio este de
aproximativ 85 de decibeli, dar
sălile de cinema pro iectează la
aproximativ 75, fiindcă nivelul re�
comandat nu corespunde de cele
mai multe ori cu capacitățile teh�
nice ale sălii. De asemenea, Price
și Bochar sunt convinși că, în
cazul lui Tenet, sunetul dialogu�
rilor a fost coborât intenționat de
către Christopher Nolan, care
crede că astfel va face publicul să
își dea mai mult si lin ța să înțe �
leagă acțiunea. „Probabil este sin�
gurul din lume care crede așa
ceva“, spune Mathew Price. 

ROWLING NU SE LASĂ

J.K. Rowling a fost în ultimele luni
ținta criticilor care o acuză de

„transfobie“ după ce scriitoarea
și�a exprimat părerea asupra ac�
tualelor idei despre persoanele
numite „trans“. Ultima critică la
adresa ei a venit din partea lui
Kerry Kennedy, președinta or �
gani zației Robert F. Kennedy
(RFKHR) care i�a oferit anul tre�
cut scriitoarei un premiu. Numai
că Rowling, în loc să dea înapoi și
să își facă mea culpa, după moda
zilei, a preferat să returneze pre�
miul. „Din cauza marilor diferențe
de opinii dintre noi, nu am avut
încotro“, se arată într�un comuni�
cat al scriitoarei. SDC
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FESTIVALUL DE FILM DE LA
VENEȚIA: „O BĂTĂLIE PENTRU
CIVILIZAȚIE“

O premieră:directorii a șapte fes�
tivaluri europene de film au urcat
împreună pe aceeași scenă la des�
chiderea celei de a 77�a ediții a
Festivalului de film de la Veneția
pentru a ajuta la salvarea unei in�
dustrii a cărei existență este în
primejdie de a fi uzurpată, pe fon�
dul pandemiei, de servicii de
streaming precum Netflix, scrie
„The Guardian“. „Experiența vi�
zionării unui film pe un ecran
uriaș, alături de alți spectatori,
este chiar natura industriei filmu�
lui. Trebuie să susținem sălile de
cinema. Multe sunt închise astăzi,
altele nu se vor mai deschide ni�
ciodată“, a spus Alberto Barbera,
directorului Festivalului de la
Veneția. Barbera crede că lupta
pentru cinematografe și festiva�
luri de film este „o bătălie pentru
civilizație și cultură“. El mai crede
că pandemia care a dus la succe�
sul serviciului Netflix și al altora
asemănătoare, în combinație cu
închiderea cinematografelor, ar
putea deveni fatale pentru ci�
nema, dacă membrii industriei nu
vor da dovadă de solidaritate.
Sen timente lui sunt împărtășite și
de ceilalți directori de festival
care au semnat o scrisoare comu �
nă, printre care se numără Thierry
Frémaux (Cannes), José Luis Re�
bordinos (San Sebastián) sau Tri�
cia Tuttle (Londra). Toți acești
„rivali“ insistă că festivalurile nu
sunt simple „evenimente promo �
ționale“, ci devin tot mai mult „cen�
tre de cultură“ și „opor tunități
pentru iluminarea culturală a spec�
tatorilor, pentru a educa tinerii în
spiritul frumosului și al bo găției
experienței filmului“.

ROBIN WILLIAMS, 
MOTIVELE UNEI SINUCIDERI

La șase ani de la sinuciderea po�
pularului actor, documentarul
Robin’s Wish încearcă să facă lu�
mină asupra dispariției acestuia.
Moartea lui Williams a fost pusă
pe seama unei depresii severe.
Dar soția actorului, Susan Schnei�
der, a dezvăluit deja că Williams
suferea de o formă severă a unei
afecțiuni numită demența cu
corpi Lewy, o maladie neurodege�
nerativă care provoacă tulburări
cognitive importante. Această
maladie îl împiedica pe Williams
să își mai facă meseria. „Robin se
lupta din răsputeri pentru a�și

aminti replicile și pentru a com�
bina cuvintele potrivite cu inter�
pretarea lui“, spune Shawn Levy,
regizorul unuia dintre ultimele
filme ale lui Williams.

CINE AUDE TENET?

Tenet, ultimul film al lui Chris�
topher Nolan, este declarat de
mulți drept un „salvator al cine�
matografiei“, fiindcă dovedește
capacitatea de a atrage din nou
publicul în săli. Dar, pe de altă
parte, se face vinovat de aceeași
problemă ca multe alte filme ac�
tuale: o proastă calitate a sunetu�
lui dialogurilor, problemă care
pentru publicul anglo�saxon, care
vede filmul fără subtitrări, este
destul de gravă. Practic, replicile
actorilor din Tenet abia se aud în
sălile anglo�saxone, lucru fatal
pentru un film a cărui acțiune și
concept complicat sunt deja des�
tul de greu de înțeles. 

Nu este numai problema lui
Nolan, este o problemă tot mai des
întâlnită la filmele contemporane.
Mulți dintre specialiștii contactați
de „The Guardian“ arată că aceasta
este o problemă modernă și ține de

felul în care realizatorii actuali tra�
tează coloanele sonore ale filmelor
lor, dând importanță fiecărui su �
net, ceea ce rezultă într�o abun �
dență de piste care trebuie mixate.
Rezultatul este că sunetul dialogu�
rilor are de suferit. Este o tendință
ce a evoluat lent, de când ascensiu�
nea televiziunii a silit cinemaul să
găsească noi moda lități de a justi�
fica deplasarea în săli. Una dintre
aceste modalități a fost cea de a
trata diferit sunetul. Numai că re�
zultatul, în timp, nu a fost cel scon�
tat. „Cred că filmele moderne ne
bombardează pur și simplu auzul“,
spune Paul Markey, proiecționist
la Irish Film Institute. Inginerul de
sunet Ron Bochar, nominalizat la
Oscar, insistă că aceasta este o pro�
blemă a filmelor de azi. „De exem�
plu, primele filme din seria Star
Wars le�am auzit excelent. La Apo�
calypse Now auzim totul. Dacă
asculți filmele vechi, auzi efecte de
sunet ici și colo. Astăzi, aceste
efecte au luat�o razna:dacă cine va
merge printr�o cameră îmbrăcat
într�o haină de piele, auzi clin� 
chetul fermoarelor și scâr țâitul
pielii, iar fiecare pas parcă îl simți
pe cap“, spune Ron Bochar care in�
sistă că dialogul ar trebui să fie
prioritar. Un alt specialist, Mathew
Price, care a lucrat pentru Clanul
Soprano și The Marvellous Mrs
Maisel, recu noaște că atunci când
vede filme sau seriale acasă acti�
vează și subtitrările pentru a auzi
mai bine. 

Pe de altă parte, mai există o
problemă: nivelul sonor la care
filmul este proiectat în sălile de
cinema. „Toți vor recu noaște că
un film este proiectat cu un nivel
sonor redus“, spune Bochar. Nive�
lul de refe rință la care lucrează
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Ne ducem zilele cum
putem, mai tăcuți ori
mai temători că viața
ne va atârna ușor în
balanță. Dar de unde
știm cum se separă
ce e cu adevărat
important de ceea 
ce credem noi că e
important (lucruri
concrete, reușite
profesionale, recu -
noașteri șamd)? 

În romanul autobiografic al Norei
Iuga, Hipodrom, pe care l�am citit
zilele astea, speram să regăsesc
Sibiul de altădată, dar am desco�
perit infinita nevoie de iubire și
apreciere a autoarei. Mi�am adus
aminte de Gellu Naum, care scria
că în ziua de azi fiecare se mân�
gâie singur, dar și de greva tăcerii,
la care acesta recurgea când în
jurul lui se făcea abuz de cuvinte.
Mi�am mai adus aminte și de o
persoană cu totul deosebită de �
spre care Elias Canetti a scris în
Jocul privirilor (aceasta și cele�
lalte două cărți autobiografice ale
lui Canetti, Facla în ureche și Lim �
ba salvată, ar trebui recitite mă �
car o dată la 10 ani).

Avraham Ben Itzhak apare în
Jocul privirilor sub numele de Dr.
Sonne. De fapt, se născuse Avra�
ham Sonne, în 1883. Timp de un an
și jumătate, Canetti, pe atunci
foarte tânăr (erau anii ’30) l�a ur�
mărit zi de zi în Café Museum din
Viena citind ziarul. Pe atunci oa�
menii aveau timp. L�a șocat că acel
necunoscut semăna cu mentorul
lui de atunci, Karl Kraus, dar n�a
făcut nici o încercare să afle cine e
și nici n�a intrat în vorbă cu el.
După ce s�au cunoscut într�o vizită
și au început să discute, Canetti a
fost impresionat de capacitatea
acestuia de a explora, complet și
precis, orice subiect i se propunea. 

Dr. Sonne părea să fie la fel de
profund și de clar ca Robert Musil
în Omul fără însușiri, spune Ca�
netti. Avea o cultură vastă, o in �
teligență extraordinară și talentul
de a tăia, precis ca o lamă, orice
detaliu al unui subiect. În schimb,
Canetti nu l�a văzut în patru ani
citind o carte. Nu scria, nu con�
struia o operă, nu vorbea despre
sine (nu folosea niciodată per�
soana întâi). Era de o „umilință vi�
gilentă“.  

La curent cu toate religiile –
știa Biblia pe de rost și traducea pe
loc versete din ebraică în germană
cu talentul unui poet veritabil –,
nu părea să aparțină nici unei religii.
Tot ce a aflat Canetti despre el –
tot întâmplător (nici el nu era
omul întrebărilor personale) – era
că fusese născut în Przemyśl (Po�
lonia de azi) într�o familie evre�
iască bogată și că își donase moș �
tenirea în scopuri caritabile. 

„Prin Sonne am înțeles pen�
tru prima oară ce înseamnă inte�
gritatea unui om; înseamnă că nu
va fi stăpânit de întrebări, nici
măcar de probleme, și că va merge
pe drumul lui fără a�și dezvălui mo�
tivele ori trecutul.“ Atunci când își
scria amintirile, Canetti părea să
nu se mai prea mire de precizia cu

care Dr. Sonne a prezis tot ce urma
să se întâmple mai rău pe scena is�
toriei. Acest om unic strângea în el,
spune Canetti, toți profeții.

Tot întâmplător Canetti a
aflat că Sonne era considerat unul
din fondatorii poeziei ebraice mo�
derne (zonă unde era cunoscut ca
Avraham Ben Itzhak), deși scri�
sese cu puțin peste zece poeme pe
care refuzase să le publice (aici nu
e prea clar, de pe net am înțeles și că
ar fi fost publicate). Gândul că ido�
lul lui făcuse totuși ceva l�a dimi�
nuat puțin în ochii tânărului care,
de altfel, la acea vreme încerca să
fie publicat. Dr. Sonne renunțase
conștient la toate lucrurile în care
putea excela. Nu avea nici un fel de
ambiție de a lăsa ceva în urmă, de
a fi cunoscut, de a primi like�uri.

Prea multe nu se știu despre
Dr. Sonne, iar pe internet poemele
lui scrise în ebraică sunt traduse în
engleză mai bine sau mai prost. Ce
se pierde în traducere sporește
misterul acestei perso nalități pe
care unii cercetători au apropiat�o
de taoism. Doar taoismul ar mai
explica azi de ce un artist atât de
talentat refuză să mai creeze și nu
are nici o dorință să devină vizibil.
Chiar dacă a mai publicat câte un
eseu, Sonne a refuzat să�l semneze. 

„Înăuntru s�a săvârșit.“ În abso�
lut lucrurile se rotunjesc. Doar ră�
mânând nerealizate ele ajung la
maturizare. Cine știe dacă refuzul
de a lăsa ceva în urmă n�a fost pen�
tru Avraham Sonne un proiect în
sine, opera lui poetică, sau dacă 
pe balanța lui lucrurile aveau altă

greutate? Ne�au rămas de la el câ�
teva poze (într�una chiar seamănă a
asi atic), o mână de poeme și am�
prenta pe care a lăsat�o asupra celor
care l�au cunoscut – dintre care
unii, cum e Canetti, au dat�o mai de�
parte amprentându�ne și pe noi. 

Dar de unde vine nevoia oa�
menilor de a lăsa o dâră ca melcii?
Ca să știm că n�am trăit degeaba?
După Viena, Dr. Sonne a plecat în
Israel, unde a murit de tubercu�
loză în 1950, la 67 de ani. Ultimul
său poem, cel mai frumos (scris în
anii ’20), începe astfel: „Happy are
those who sow but do not reap/
For they shall wander afar“. 

Cu scuzele că nu m�am referit
azi la nici un film, ci doar la filmul
unei vieți, rămas nedevelopat
pen tru ochii noștri, nu pot decât
să atașez o fotografie a lui Robert
Capa din toamna lui 1935, care
cred că i se potrivește foarte bine
misteriosului Dr. Sonne. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Misteriosul Dr. Sonne
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