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IAȘI, CAPITALĂ CULTURALĂ

Un titlu măsluit, 
o diplomă de mucava

În vremurile pe care le traversăm,
nu ne interesează doar sănătatea
sau economia, ci și cultura. Fără
ea, rațiunea de a fi a omului dis�
pare, în virtutea unui utilitarism
demn de un mușuroi de furnici
sau, depinde de viziune, a unei
productivități aferentă unei
societăți de roboți. Pentru că omul
nu e făcut numai pentru a roboti,
mai ales într�o societate ce se ra�
portează tot mai puțin la Vechiul
Testament, ci și pentru a se bucura
de roadele muncii sale. Iar aceasta
înseam nă, până la urmă, a evolua,
a cunoaște, a te provoca, tu, ca om. 

RADU CUCUTEANU

La acest lucru se mai adaugă un
fapt: așa cum bine spune Radu
Pavel Gheo, oamenii sunt cu toții
cu nervii în piuneze. Sectorul cul�
tural, cu toate ramurile sale, repre�
zintă o supapă necesară și la aceste
niveluri, social și de socializare, de
răbufnire a nevrozei pe care o trăim,
prin acțiuni culturale. Iar cultura nu
poate fi numai de stat. Bine, nici
aceasta nu primește un ajutor prea
mare din partea aparținătorului în
aceste momente, dar nu se poate
compara cu ce nu primește sectorul
cultural independent. Și, din pă�
cate, această non�politică, acest
non�combat se regăsește de sus
până jos, de la nivelul supracentra�
list al Bucureș tilor până la atitudi�
nea autorităților locale față de actul
cultural. Iar cazul orașului Iași – să
nu uităm, al doilea oraș al țării după
capitală – este unul tragic. Tragis�
mul inconștienței atotcârmuitori�
lor urbei este cu atât mai izbitor
dacă ne uităm la ce titluri de mu�
cava tot încearcă să�și asocieze lor,
prin proiecție din cele pe care le

asociază gratuit orașului. Iar cel de
capitală culturală este cel mai dure�
ros. Despre ce cultură putem vorbi
aici? Ce acțiuni culturale au loc?
Cui sunt adresate și cui sunt plătite? 

Dar ca să vorbim în concret:
oare diriguitorii urbei ce au în
minte în clipa în care propun ca
pentru 2021 bugetul alocat între�
gului sector cultural local să se ri�
dice la această enormitate a ridi�
colului de 400.000 de lei? Practic,
aici ne simțim valoarea, fiecare
dintre noi: nu merităm nici mai
mult, nici mai puțin decât un leu pe
an. Circa. Depinde. Cum vă simțiți,
știindu�vă valoarea pe piața cultu�
rii pe care v�o alocă primăria? Și
furajarea unei vite costă mai mult. 

Politizarea și financiarizarea
pandemiei, cu această concepție că
totul se reduce la bani, sunt soluții
perdante, iar felul în care sunt
tratați ieșenii în context cultural,
fie că vorbim de orice fel de artiști,
fie că vorbim de simpli cetățeni,
este un instantaneu în care condu�
cătorii orașului sunt prinși în fla�
grant de incultură. 

Un gest disperat, spuneam la
început: protestul artiștilor inde �
pendenți față de finanțarea cultu�
rii. O lume fără cultură este o lume
care moare. Iar acum se pare că

lumea noastră este condamnată
pieirii. Și nu vorbim aici despre pan�
demia pe care o traversăm, ci despre
atitudinea celor care împart banii.
Pentru că este normal să se res�
trângă multe activități, este o profi�
laxie necesară. Dar poate că ea ar
trebui să fie dusă mai departe, să asi�
gurăm și curățarea unor creiere di�
riguitoare de miasmele ce le bântuie
și să arătăm că suntem definiți de
cultura pe care o purtăm și pe care o
creăm, nu de mașini, case, blocuri. 

Al treilea val al pandemiei,
care ne�a lovit din plin, riscă să ne
lase, dincolo de partea de econo�
mie, care este vitală, după cum bine
știm, fără acea parte esențială din
noi: cultura. Deja lovită năprasnic
de mai bine de un an, aceasta are
nevoie de sprijinul statului și de
sprijinul nostru. Iar statul trebuie
să vină în ajutorul ei atât de la nivel
central (unde s�au mai încercat
unele lucruri, dar multiplele bâlbe
au făcut ca acestea să pice în deri�
zoriu), cât și la nivel local – unde
vedem că fiecare cam face cât îl
duce capul. Și uneori mai vedem că
nu îl duce foarte mult. Acesta este
contextul în care s�a ajuns ca într�o
serie de orașe importante din țară
să se iasă în stradă. Gestul vine ulte�
rior unei scrisori deschise adresate

președintelui Iohannis, semnată de
peste 200 de artiști și de asociații
culturale, prin care i se solicită
intervenția în a împiedica moartea
culturii. Dar această inter venție nu
trebuie să fie, așa cum au fost al�
tele, doar în favoarea actan ților vi�
zibili de pe scena culturală, nu
doar pentru festivalurile mari, ci și
pentru cei mici, pentru teatrele in�
dependente, pentru artiș tii inde �
pendenți care s�au trezit în această
perioadă cu interdicția de a�și des �
fășura activitatea. 

Cum vorbeam de contextul
local, cazul Iașilor ne arată unde
suntem, cu cei 400.000 de lei pro �
puși pentru cultură. Chestiunea nu
este de ieri, de azi, căci vorbim de o
subfinanțare a sectorului ce du�
rează de mai bine de un deceniu,
însă contextul a făcut ca problema
să treacă de la stadiul cronic la cel
de metastază. Astfel că pandemia
lovește mai puternic, mai adânc și
cu efecte mai însemnate pe termen
lung decât cele vizibile acum. În
acest context, o serie de ONG�uri,
artiști și lucrători culturali au adre�
sat o scrisoare deschisă primarului
municipiului Iași, Mihai Chirica, și
Consiliului Local, cu o solicitare
foarte simplă: ca suma alocată cul�
turii să fie de 1% din buget. Ca să fie

foarte clar: trăim în capitala cultu�
rii care consideră că nu merită să
aloce 1% culturii. 1%!

A doua doleanță a semnatari�
lor este legată de faptul că „lipsa
spațiilor de desfășurare a activită �
ților a contribuit substanțial la sta�
rea de colaps în care se găsește
as tăzi sectorul cultural indepen�
dent“. Este normal ca într�un oraș
cu orice fel de pretenții culturale,
darămite de capitală culturală a
unei țări, acestea să fie identificate
și oferite de primărie. Ceea ce însă
nu se întâmplă la Iași. 

Iar aceste probleme devin stri�
gătoare la cer prin raportarea la
alte orașe. Spre exemplu, în urbea
noastră culturală, activităților de�
finitorii pentru titlul său de onoare
se intenționează ca anul acesta să
se aloce 0,04% din buget. Nu o să
amintesc de Cluj, ca să nu trezesc
animozități de vreun fel sau altul,
dat fiind că acolo se alocă 0,88%.
Dar voi pomeni cazul Tg. Mureș,
unde primăria a considerat că, la
cei 135.000 de locuitori, este nor�
mal să aloce 0,30% din buget, adică
aproape 10 lei pe locuitor. O nor�
malitate care continuă să nu existe
în perena noastră capitală a Mol�
dovei, a culturii, a tineretului și
mai câte altele. 

Ne lipsesc multe, chit că ne
mândrim cu multe. Dar chiar avem
vitalitate culturală, iar ea trebuie
pusă în valoare, ea are acum nevoie
de sprijin. 

Redăm fragmentar mai jos
scrisoarea deschisă, semnată pâ �
nă în acest moment de circa 250
de persoane și asociații, de la
artiști, regizori, luminiști, lucră�
tori culturali, nume importante
ale culturii române, până la eco �
nomiști, muncitori, elevi. Ceea ce
arată nevoia noastră de cultură.
Un strigăt care sper să se audă
până la decidenți. SDC

Ieri, vineri, 26 martie, am asistat la un gest al disperării. Este vorba
despre ieșirea în stradă, la nivel național, a artiștilor independenți.
O disperare națională, care nu privește doar oamenii implicați în

manifestare, ci în fapt ne privește pe noi toți. Este vorba despre
supraviețuire, nu cea fizică, ci cea umană: ce ne face să fim oameni?
Un răspuns valid – și cel corect în cazul de față – este cultura. 
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Scrisoare deschisă către Primăria 
și Consiliul Local al Municipiului Iași

Domnule Primar,
Stimate doamne și stimați

domni consilieri locali,

(...)
Vă solicităm creșterea finanțării pu�

blice pentru artă și cultură, respectiv a fon�
durilor destinate sectorului cultural
independent ieșean și spații pentru sedii și
desfășurarea activităților.

Prin „sector cultural independent“ ne
referim atât la comunitatea de organizații
culturale neguvernamentale neafiliate
unor instituții publice de cultură, cât și la
artiști din diverse domenii, curatori, teore�
ticieni, educatori culturali, manageri cultu�
rali și de proiect, producători, tehnicieni de
sunet și lumini, relații publice, etc., în ma�
joritate absolvenți ai învățământului supe�
rior vocațional, care activează în acest
sector.

Munca lucrătorilor culturali din secto�
rul cultural independent este organizată și
se desfășoară pe bază de proiect, fiind spri�
jinită, în mare majoritate, din surse publice,
prin finanțări nerambursabile, dar și din
donații sau din surse private (sponsorizări),
resursele adunate din acest sector fiind, în
mare parte modice, deoarece firmele pri�
vate sunt interesate, în mod special, de
susținerea proiectelor de tip evenimențial,
respectiv festivaluri.

Prin urmare, „sectorul cultural inde�
pendent“ este definit, în principal, prin mo�
dele economice non�profit și, de cele mai
multe ori, non�comerciale, condiție impusă
frecvent atât de specificul activităților, cât
și de regulamentele locale de finanțare ne�
rambursabilă. 

De asemenea, lucrătorii din sectorul
cultural independent nu beneficiază de loc
de muncă și venit stabil; asigurări sociale de
sănătate și pensie; contracte de muncă; spri�
jin pentru participarea la cursuri și specia�
lizări profesionale; spații de producție și
prezentare, astfel încât artiștii și structurile
culturale independente să�și poată defini pe
termen mediu și lung propria agendă crea�
tivă și de cercetare artistică, și să se poată
angaja într�o muncă de creație sistematică
și productivă.

(...)
Subfinanțarea cronică a acestui sector,

timp de ani de zile, în raport cu alte orașe
de dimensiuni asemănătoare, sau chiar mai
mici decât Iașul; lipsa spațiilor de des fă șu �
rare a activităților (în special cele de creație,
pro ducție și de  reprezentare/expunere/

performare); lipsa mijloacelor financiare
de a închiria și de a menține funcționale
puținele spaţii care au existat; neimplicarea
sponsorilor locali în sus ținerea activităților
de creație, producție, cercetare și educa �
ționale (aceștia fiind interesați mai mult de
susținerea activi tăților evenimențiale –
festivaluri – implicarea lor fiind, de aseme�
nea, foarte redusă); dezinteresul insti tu �
țiilor publice de cultură locale de a par� 
ticipa la proiecte colaborative sau de
coproducție, parteneriatul fiind interpretat
frecvent ca un contract de prestare a servi�
ciilor de închiriere, în urma căruia spațiile
și logistica sunt oferite operatorilor cultu�
rali independenți doar contra cost; toate
acestea au adâncit sectorul cultural inde�
pendent, de la an la an, în criza fără prece�
dent în care se află acum.

(...)
De asemenea, operatorii culturali inde �

pendenți au conceput o serie de eveni�
mente notabile care, prin structură și
conținut cultural, au poziționat Iașiul în
avangarda culturală, multe dintre acestea
fiind evenimente unicat pe scena culturală
națională, Bienala de Artă Contemporană
Periferic (Asociația Vector), Festivalul
Internațional NewJazz Festival (Asociația
Compania FaPt), Festivalul de Teatru Ne�
convenţional ArtForum Fest (Asociația
Compania FaPt), Festivalul de Teatru Stu �
dențesc ContemporanIS (Asociația Con�
temporanis), Festivalul Internațional de
Muzică Electronică și Arte Vizuale Electro�
Live Session (Asociația Compania FaPt), Fes�
tivalul de Teatru și Artă Performativă
Per  form (Aso ciația Artes), Re�Generator
Micro�festival de Arte Performative (Centrul
Multimedia Teatru Fix), Festivalul In ter �
național de Film Documentar Cinema Poli�
tica (Asociația Compania FaPt), Bienala de
Fotografie Contemporană și Imagine Dina�
mică Camera Plus (Centrul de Fotografie
Contemporană) și multe altele, care s�au
lovit de indiferența administrației locale față
de dezvoltarea lor, iar susținerea necesară,
nefiind compensată nici de sponsorii locali,
a dus la dispariția acestora, ele fiind înlocuite
ulterior cu evenimente sub nivelul standar�
dului pe care organizatorii din sectorul cul�
tural independent au reușit vremelnic să�l
impună. Dacă aceste evenimente ar fi bene�
ficiat de susținerea meritată și necesară, Iașul
ar fi fost acum un oraș cu un cuvânt greu de
spus la nivel național și chiar internațional.

(...)
Ca mențiune, dăm ca exemplu Munici�

piul Sfântu Gheorghe, cu mult mai mic decât

Iașul, cu o populație de 62.370 locuitori,
cu un Buget general de 149.244.950 lei și
care alocă prin programul de finanțare
nerambursabilă dedicat culturii (Legea
350), suma de 450.000 lei (cu 50 000 lei
mai mult decât alocă Iașul), adică 0,30%
din bugetul general, care se reflectă în
alocarea a 7,22 lei/cap de locuitor pentru
cultură.

Așadar, în urma celor prezentate mai
sus, vă solicităm următoarele:

l 1% pentru sectorul cultural 
independent ieșean

Pentru a reduce acest decalaj atât de
mare și pentru a apropia orașul Iași de vi�
talitatea culturală a celorlalte orașe, cunos�
cut fiind faptul că dinamismul cultural
contribuie substanțial la îmbunătățirea
calității vieții cetățenilor, este necesară, în
primul rând, o infuzie de fonduri pentru a
restabili viabilitatea sectorului cultural in�
dependent căruia, în prezent i se alocă doar
0,04% și pentru care noi solicităm alocarea
unui minim 1% din Bugetul general al Mu�
nicipiului Iași pe anul 2021.

Creșterea procentului bugetar pentru
susținerea proiectelor și activităților reali�
zate de sectorul cultural independent în
beneficiul public ar putea contribui și la ac�
tivarea  unui mecanism de co�finanțare a
producției culturale locale (luând în consi�
derare faptul că susținerea cu un singur
RON poate atrage cel puțin alți 9 RON).

(...)
Prin urmare, din punct de vedere al

strategiilor naționale și europene, sprijinul
din partea autorităților locale, printr�un
mecanism de co�finanțare transparent, pre�
vizibil și corelat cu sesiunile de finanțare
de tip AFCN ș.a. ar trebui să conducă la dez�
voltarea sectorului cultural independent
ieșean și implicit a comunității locale. Ast�
fel, 1 leu cheltuit din fondurile locale poate
aduce înapoi în comunitate până la 9 lei.

Prin urmare, din procentul de 1% din
bugetul general propunem alocarea unui
fond de 1 milion de lei disponibil pentru
asigurarea co�finanțării, care să poată fi ac�
cesat de organizațiile capabile să atragă
fonduri naționale, regionale sau europene,
în urma unei proceduri transparente, me�
diatizate pe mai multe canale de disemi�
nare a informației (nu doar website�ul
Primăriei Iași, conform art 16, al(1) din
L350/ 2005). De asemenea, sumele rămase
disponibile în acest fond, la final de an, 

recomandăm a fi redirecționate către buge�
tul alocat pe Legea 350/2005.

l Sedii și spații pentru desfășurarea
activităților culturale

Alături de subfinanțarea cronică, lipsa
spațiilor de desfășurare a activităților a con�
tribuit substanțial la starea de colaps în care
se găsește astăzi sectorul cultural indepen�
dent. Cele prezentate mai sus pun în evidență
faptul că restabilirea viabilității acestuia și
dezvoltarea capacității organiza ționale/ins�
ti tuționale nu poate avea loc fără existența
unor spații fizice în care acestea să își poată
desfășura activitățile specifice, astfel încât vă
solicităm:

n darea în folosință, cu titlu gratuit,
pentru minim 5 ani a unor spații în clădirile
disponibile aflate în evidenţa Direcţiei de
Administrare a Patrimoniului Public şi Pri�
vat;

n exonerarea de la plata pentru închi�
rierea spațiilor și a logisticii (necesare pen�
tru creaţie, producție, reprezenta re/expu� 
ne re/performare, realizării de ateliere,
confe rințe, prezentări) care aparțin institu�
ţiilor publice de cultură, subordonate au�
torităţilor locale, de către ONG�urile cu
activitate culturală și artiștii profesioniști
care provin din sectorul cultural indepen�
dent local;

n includerea unei recomandări pentru
instituţiile publice de cultură, subordonate
autorităţilor locale, de a facilita artiștilor
profesioniști, în special celor din domeniul
artelor spectacolului, realizarea unor pro�
duse artistice (spectacole) în coproducție. 
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Continuăm Jurnalul, ce altceva
să facem pe o asemenea vreme 
și în asemenea vremuri?

Luni, 22 martie
Când se va desăvârși timpul pre�
zent, epoca nebunilor, o să ne cu�
prindă nostalgia după ziua de
ieri:mai timida, admirabila chiar,
naiva epocă a mitocanilor.

Duminică, 21 martie
E timpul, prieteni, să constatăm,
cum frumos s�a spus, zădărnicia
combaterii prostiei la carpato�da�
nubiano�pontici și să ne vedem de
autoizolarea noastră.

Ce o mai face Vasilica�Viorica
Vela? O fi trecut la geaca de pri�
măvară?

Sâmbătă, 20 martie
Dacă e adevărat că toate națiile se
trag din extratereștri, atunci ro mâ �
nii par că se trag din niște extra �
tereștri clăpăugi cu frică organică
de curent și foarte încre zători în
încleștarea cu pandemiile.

La alde Ciolacu stânga pare
doar mâna cu care se scobește în
nas, după biluțe.

Vineri, 19 martie
De mirare era totuși să�i iasă ceva
lui Ciolacu din cap.

Cercetătorii britanici au des �
coperit că impostorul, având
handicapul de a nu avea obraz, nu
poate merge pe jos dacă nu este în
același timp fotografiat spre a fi
dat pildă gloatei.

Bine că nu e o campanie de
conștientizare a nevoii de igienă
pre dinapoiu în rândul pulimii, că
nu mai pridideau marii noștri pa�
pagali să se pozeze în timp ce, cu
mânecile suflecate, își fac felul cu
hârtia igienică. 

Vinerea maro merge nestin �
gherită mai departe, papagalii
rânjind tâmp se pozează mergând
fără mașină, ba chiar cu mijloa cele
de transport în comun, cu aerul că
au descoperit dacă nu apa caldă,
măcar America, din greșeală, pre�
cum Columb. Opriți universul,
dați ropote de aplauze, decernați�le
Nobelul și alte medalii inutile, să
răsune tinichelele, bucură�te, pla �
netă, ești condusă de înțelepți. 

Înțeleg că sapiensul e un fel
de cimpanzeu mimetic (de unde
altfel nevoia de „publicitate“?),

debil mintal și iresponsabil dacă
nu îi dă pildă liderul care mâna
turma, dar parcă de data aceasta
gloata e mai decentă, iar ridicații
moț și�au pierdut și ultima brumă
de ridicol la ruleta lăcomiei. Bra �
vo, gloata, rușine emanații. 

N�au turcii sictir cât s�ar cu�
veni presărat peste pământul lă �
sat pârloagă, să se vindece de
fățărnicie, impostură și atâta im�
becilitate veselă.

Joi, 18 martie
Nu pot să nu remarc: s�au îm bo �
lnăvit de „ca și“ ăia care au făcut și
„decât“ în prima parte a vieții. Îi
găsesc incurabili.

Ciolacu de la Buzău e un fel
de Abi talent, fără talent.

Degeaba scoate Ciolacu para�
lele din sacou, tot se vede golul,
tot se aud greierii în călcâie, nimi �
cul nu poate fi acoperit cu lovele.

Una dintre marile plăceri ale
vieții mele casnice este să mă dedic
lecturii dând în același timp ure�
che unor îndrăgite șlagăre. Com �
binațiile inedite sunt cele care îmi
plac mie, ca să nu spun singurele.
Vă spun: altfel se citește un Spin�

oza cu DJ Boroș în căști, mai exact
pe versurile: fugi, Boroș, fugi,
câinii să îți piardă urma, fugi, Boroș,
fugi, să�ți salvezi ultimii blugi, fugi,
Boroș, fugi, câinii te ajung din urmă
și n�ai bani să�ți cumperi pantaloni,
fugi, Boroș, fugi, câinii iar ți�au dat
de urmă, fugi, Boroș, fugi, la spital
iarăși ajungi, fugi, Boroș, fugi, o să iei
in jecții în burtă, spaima te va urmări,
ea te va urmări...

Miercuri, 17 martie
Notă din Jurnal de anul trecut de
pe vremea asta: „Eram – acum
mulți ani – în Israel, la Universi�
tatea Internațională din Tel Aviv,
într�un campus studențesc, dor �
meam într�un apartament cu do �
uă camere. 

În odaia mea mai înnopta un
canadian. Era pasionat de hochei,
dar eu nu mă pricepeam la ho �
chei, așa că eram reci. 

În plus, el, canadian fiind,
dorea să fie răcoare și lăsa aerul
condiționat deschis, eu îl închi �
deam permanent. Noaptea ne in�
trau lilieci bezmetici în cameră. 

Într�o zi, canadianul a plecat
într�o țară arabă, nu mai știu în

care, și nu s�a mai întors nicio dată.
A izbucnit un război și a rămas cu
granițele închise pe acolo.

În cealaltă odaie înnoptau un
chinez onanist și un tânăr it�ist
american, căruia i�am dat să ci �
tească Voltaire și Rousseau și
căruia, mă tem, i�am deschis ape �
titul pentru băutură.

Chinezul era onanist feroce și
cam puriu. De câte ori îl prin �
deam, îmi era rușine de rușinea
lui, dar făcea înainte. 

Și acum stau și mă gândesc
așa: noi aveam atunci toate con �
dițiile pentru covid d�ăsta, de la
lilieci la chinez. Dar n�a fost să fie,
fiindcă era om chinezul puriu și
onanist:mânca doar chipsuri. 

Nu l�am auzit niciodată să
spună că îi e dor de un pangolin
ca la mama acasă, dar ce e drept
el nu era din Wuhan. Era din
Beijing“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (27)

Două vorbe despre o fotografie alb�
negru, care arată jucători de șah pe
băncile de pe marginea bulevardului
Țvetnoi în Moscova. Câteva aseme�
nea poze apar în baze de date in �
ternaționale drept făcute în anii ’50
de Nikolai Bobrov, dar nu bag mâna
în foc că el e autorul și nici, la urma
urmei, că pozele sunt autentice; eu
nu le�am văzut decât pe internet. Dar
bănuiesc că există su biecte mai pro�
fitabile pentru investițiile celor care
creează falsuri decât partidele de șah
de acum 70 de ani.

În fotografie ninge de rupe. Un
bărbat e așezat în fața tablei de șah,
cu o țigară stinsă în mână. Cușma
lui rusească, din�aia cu clape mari
care se prind pe creștet, e acoperită
de zăpadă, și la fel tabla cu un final
de partidă. În spatele lui sunt alții,
adunați în picioare în jurul jucăto�
rilor, toți în paltoane care aduc a
mantale ostășești, de care s�au lipit
fulgii. Din cauză că începe să se în�
tunece și din cauză că fotografia e
alb�negru, ai fără să vrei impresia că

se joacă în liniște totală, ba chiar ai
impresia că nimeni nu se va mai
mișca niciodată, că vor rămâne așa,
cu mâna ridicată, ezitând deasupra
unei piese, până când vor fi complet
acoperiți de zăpadă. Ei împreună cu
toți cei pe care i�am pierdut, îngro �
pați în zăpada nesfârșită a comunis�
mului, generații de bunici și părinți.

Cred că e o reacție firească să te
lupți cu poza asta. Vreau să zic, să te
scuturi repede de emoție și să 
te aperi cu manevre critic�anali�
tice. Așa și începusem de altfel, 

întrebându�mă dacă nu cumva e o
fotografie falsă. Dar n�o fi de fapt
pro pagandă sovietică? Ăștia erau în
stare de orice. Cineva cu ochi politic
vede imediat că imaginea are po �
tențial – ea pare să arate, la urma
urmei, că cetățeanul rus nu se dă
bătut orice ar fi și merge înainte
pătimaș. Scena pare ceva spontan,
dar spontaneitatea se poate pune la
cale, ca scenele din Congresul de la
Nürnberg filmate de Riefenstahl. Se
vede totuși că adversarul s�a ridicat
pentru ca fotograful să poată face
poza (cu un Zenit? sau o banală
Smena?); fulgii n�au apucat încă să
se așeze pe locul lui. Nu l�a deranjat
rugămintea fotografului, nu i�a stri�
cat concentrarea, pentru că e în
avantaj, turnul negru pătruns pe
linia a doua, dama în centru. Celă�
lalt însă, omul nostru, e absorbit,
habar n�are că e pozat, pentru că el
caută încă o soluție. Fața lui bărbie�
rită, încă tânără, nu exprimă, atât cât
se poate vedea, nici o supărare. Mai
degrabă uimirea în fața acestei 

jucării nemaipomenit de serioase.
În fine, ce voiam să zic e asta: regret
că esteticul și�a pierdut primatul în
interpretarea artei, că la fel de greu
e acum musai să atârne analiza isto�
rică și mai ales politică, care se lasă
rapid cu stereotipuri sau măcar le�
hamite. Nici faptul că oamenii din
poză sunt, probabil, toți veterani de
război (cum altfel, dacă n�au trecut
decât vreo zece ani) nu poate fi invo�
cat fără riscuri; imediat, ești acuzat că
te pregătești să faci apologia soldatu�
lui rus, cel care, bătându�l pe neamț,
a scufundat Europa estică în comu�
nism. Problema n�ar trebui pusă așa,
pentru că măcar asta ar trebui să
învățăm din istorie, că e o lungă serie
de acte de eroism deturnat. 

O paranteză. Unul din lucrurile
pentru care urăști regimurile tota�
litare este că materialele lor propa�
gandistice te fac să simți acum și
nostalgie, și anume împotriva voin �
ței tale – pur și simplu pentru că vin
din trecutul tău de care sunt bătute
în cuie. Detești mesajul lor, dar în

recuzita lor e încă prins ceva din mi�
rosul și din culorile autentice ale co�
pilăriei sau tinereții și n�ai cum să
nu reacționezi reflex la asta. 

Dar înclin să cred că nu e nimic
politic în poză, sau poate doar în
felul utopic al inclasificabilului
roman al lui Platonov, Cevengur.
Probabil că un fotograf caută viața
Moscovei, fără să�i pese ce�a zis
aseară Hrușciov la știri. Iar șahiștii
de pe Țvetnoi nu stau acolo troieniți
doar pentru că n�au unde se duce,
doar pentru că, la o adică, și în apar�
tamentele lor meschine e frig sau
pentru că la televizor oricum nu e
nimic. Ei stau acolo nu datorită doc�
trinei comuniste, care le încălzește
sufletele sau mai știu eu ce, ci în
ciuda ei. Pentru că, indiferent pe ce
sloi ești obligat să trăiești, aia tre�
buie să devină grădina ta. 

Poza asta cu oameni alb�negru
înțepeniți pe o bancă îmi amintește
că, în ciuda extraordinarelor res �
tricții exterioare din comunism, bu�
nicii și părinții noștri au avut de
fapt, fundamental, acces la întreaga
experiență umană. Cu o expresie fo�
losită atât de des și în contexte atât
de frivole azi – acces nelimitat. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Acces nelimitat la părinți și bunici



Azi merg în oraș. Satul nostru e
în carantină – cum e de fapt și
orașul –, dar trebuie să rezolv
niște treburi urbane, așa că merg
în urbe. 

Îmi scriu cuminte declarația pe
proprie răspundere, mă duc la baie,
mă spăl, mă aplec după spray și văd
cu coada ochiului în dulă pașul de
toaletă vreo patru�cinci sticle mari
de spirt. Au ră mas din recolta de
astă�primăvară, îmi amintesc eu, de
pe vremea când eram speriați, nu
exas perați. Undeva, pe un raft de pe
hol, mai avem și doi litri de dezin�
fectant, cu care atunci curățam cu
îndârjire până și pachetele primite
prin poștă. De vreo opt luni nu mai
dezinfectăm nimic, dar recipien�
tele alea de plastic mă liniștesc
într�un fel ciudat.

Îmi iau rucsacul, verific dacă
am pus declarația obligatorie – de�
plasare în interes de serviciu, o fi de
ajuns?, o să mă creadă poliția? –,
îmi trag masca pe față și plec spre

autobuz. Pe drum, câțiva oameni,
jumătate cu măști, jumătate fără.
Din cei cu mască, jumătate le țin
agățate sub bărbie. Dar asta doar
în aer liber: în autobuz toată lu mea
poartă masca regulamentar. Ară�
tăm ca niște sinistrați fugiți dintr�o
zonă contaminată, doar că nu fu �
gim, ne învârtim în cerc. Nu că aș fi
foarte îngrijorat. Între timp ne�am
vaccinat și Alina, și eu, iar asta ne�a
mai liniștit și am mai uitat – eu de
TBC�ul din adolescență, Alina de
astmul ei mai recent.

După vreo cinci minute auto�
buzul trece granița invizibilă ce
nu mai desparte demult satul de
oraș: doar două tăblițe indica�
toare mai arată că, oficial, ieșim
dintr�o localitate și intrăm în alta.
Lăsăm în urmă blocurile satului și
încep să văd casele orașului. Nici
un control, nici un filtru, nici un
deranj, puteam foarte bine să uit
de declarația aia. Poliția oprește
doar mașinile particulare și pe
cele de marfă, nu și autobuzele. Îi

înțeleg bine și pe polițiști. Îmi
amintesc că i�am văzut acum vreo
lună, la carantina anterioară, stând
la intrarea în oraș la minus opt�
zece grade, rebegiți, cu mănuși
groase pe mâini și căciuli de blană
pe cap. Opreau mașinile una câte
una, se uitau în fugă, înghețați, la
foile fluturate de șoferi și dădeau
din mâna: „Treceți... treceți...“. Dacă
ar fi ținut în loc fiecare mașină mai
mult de 20�30 de secunde, în cinci
minute s�ar fi făcut cozi imense pe
șosea și în alte cinci minute ar fi iz�
bucnit scandalul. Oamenii sunt
toți cu nervii în piuneze.

Ajung la centrul de copieri,
unde listez un document mai
mare. Cât huruie imprimanta, stau
la taclale cu angajata de acolo, o
fată deșteaptă, cu vocabular elevat,
care – deduc rapid – citește cărți,
vizionează filme de artă și vorbește
aproape exagerat de literar. După
vreun minut descopăr că e adepta
conspirației COVID. Îmi explică
foarte competent, cum eu n�aș fi în

stare s�o fac, mecanismele oculte
ale conspirației, îmi dă nume de
medici și de studii, pomenește de
o somitate de la OMS sau de la
„Medici fără frontiere“ care și�a
schimbat opinia despre coronavi�
rus de la o zi la alta, sub presiunea
cercurilor oculte de putere. E mai
informată decât mine și nu știu ce
să�i răspund. Eu n�am decât exem�
plele prietenilor și cunoscuților
care au contactat coronavirusul și
poveștile suferințelor lor. Nu e
științific, nu e argumentat, nici co�
erent. Așa că o scald cum pot. O
înțeleg și pe ea: poartă masca aia
de pânză opt�nouă ore pe zi, șase
zile pe săptămână, respectă regu�
lile și acumulează furie. S�a sătu�
rat. E exasperată. Și caută vinovați. 

Ies pe stradă, în oraș. Lume
multă, destul de apatică și, la fel
ca în sat, unii poartă măști, alții
nu. Mulți nu. Totuși e carantină, îmi

amintesc înciudat, cu masca pe nas
și ochelarii aburiți. Și imediat îmi
vine în minte un schimb de replici
dure între niște politicieni locali,
legat de deciziile de carantinare
luate de Direcția de Sănătate Pu�
blică din județ. Pare�se că au fost ca�
rantinate „preferențial“ localitățile
cu primari PSD ori USR�Plus sau
unde aceștia aveau majoritatea în
consiliul local. Acolo unde controlul
era deținut de Partidul Liberal, s�a
evitat carantinarea chiar dacă
localitățile liberale aveau o rată de
infectare mai mare. Asta – se zice –
deoarece conducerea DSP e contro�
lată de liberali. Mare lucru! mă gân�
desc. Uite că am reușit să politizăm
și epidemia. Parcă îi văd pe politicie�
nii noștri în vreme de holeră, cer�
tându�se ca chiorii în căruța care îi
duce pe toți spre groapa comună.
Dar astea�s fantezii.

Gata, iau autobuzul spre sat.
Nici un control, nici un filtru. A ieșit
soarele și parcă s�a făcut mai cald.
Intru în casă, mă spăl pe mâini, îmi
scot masca și răsuflu ușurat. Simt
un parfum de haine proaspăt spă�
late. Bun, deci mai am miros.

Peste două zile aflu că în caran�
tina care tocmai se termină rata in�
fectărilor a crescut în loc să scadă.
Prin urmare, s�a decis să urmeze o
carantină la carantină. Sunt curios
ce rezultate o să aibă. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O zi de pandemie
românească

Membrii Biroului Politic
Județean al PNL Dâmbovița,
întruniți în ședință în data de 24
martie, au hotărât, cu unanimi�
tate de voturi, să susțină candi�
datura lui Ludovic Orban pentru
funcția de președinte al Partidu�
lui Național Liberal. 

Frumos mai sună comunicatul
celor de la PNL Dâmbovița. Dar
asta nu e tot: „Realegerea lui Ludo�
vic Orban în funcția de pre ședinte
al Partidului Național Liberal re�
prezintă garanția sta bilității în in�
teriorul partidului, un reper im �
portant, mai ales în condițiile în
care Partidul Națio nal Liberal face
parte din coaliția aflată la guver�
nare, într�un context deloc ușor“.

Este prima dată când aud
această teorie. Doar realegerea lui
Orban oferă stabilitate internă. Alt�
fel, dacă Doamne ferește vine Cîțu
sau vreun alt liberal, se duce naibii
partidul, îl iau useriștii sau, mai rău,
îl încalecă pesediștii. Comunicatul
liberalilor dâm bovițeni arată de

fapt starea de spirit din interiorul
PNL. Cu cât se apropie congresul,
cu atât se simte tensiunea. Pentru
că nu vorbim doar de câteva funcții
de conducere în partid, ci în joc
este accesul la borcanul guverna�
mental plin cu miere. Cine pierde
rămâne pe margine, cine câștigă se
înfruptă copios până la următoa�
rele alegeri, programate în 2024.

De aici și miza uriașă pentru
toate funcțiile. De jos până sus.
Șeful de filială dă pe tavă centru�
lui numele celui care intră în apa�
ratul guvernamental central. Tot
șeful local stabilește cine ia de�
concentratele din județ, cine e

prefect și cum se împart funcțiile
locale. Liderul de organizație de�
vine un fel de premier de județ, el
este cel care taie și spânzură. La
fel se întâmplă și la București.
Șeful național oferă direcția, el
participă la negocieri, el spune
cine e bun și cine nu. Nu�s de le�
pădat nici pozițiile de prim�
vicepreședinte sau de membri în
Biroul Național, pentru că acolo
se macină grâul și nu se cade să
lipsești la pus făina în saci.

Fără îndoială, potul cel mare
este șefia PNL. Lupta pare să fi înce�
put, câtă vreme curg osanalele filia�
lelor pentru Ludovic Orban. Dacă
Orban n�ar simți că se pune ceva la
cale în interior, probabil că ar sta
cuminte. Nicăieri în lume nu�ți
anunți sprijinul pentru o funcție
care n�a fost încă scoasă la concurs.
Dar la noi se face politică preventiv.
Adică descurajăm și arătăm altora
că n�au nici o șansă să�și încerce pu�
terile pentru funcția numărul unu. 

Întrebarea este ce va face Flo�
rin Cîțu și dacă tabăra ardeleană,

nemulțumită de cedările PNL la
împărțeala funcțiilor din guvern,
se va activa în lunile rămase până
la congres. După două�trei luni de
război intern fățiș, aripa Cluj din
PNL pare să se mai fi temperat. Dar
poate fi doar o retragere temporară
în cazărmi, pentru că un război dus
la vedere nu ar ajuta pe nimeni. 

Însă lupta evidentă de putere
din interiorul PNL slăbește acțiu �
nea guvernamentală. N�ar fi exclus
să asistăm la o întețire a bătăliei cu
USR PLUS tocmai pentru a da
satisfacție șefilor din teritoriu care
aduc voturi la congres, dar care nu
văd cu ochi bună cedările repetate
în fața aliatului mai mic.

Vedem o concurență aspră
între liberali în bătălia cu minis�
trul sănătății, Vlad Voiculescu.
Cine dă mai tare are șanse mai
bune și în confruntarea din inte�
rior, îi cresc acțiunile în fața cole�
gilor din PNL care vor sânge pe
pereți în războiul liberalo�userist. 

Congresul PNL riscă să blo�
cheze inițiativele guvernului și să

șubrezească o coaliție care teore�
tic n�are nici un motiv să se potic�
nească. Pandemia este încă depar�
te de a se sfârși, iar în loc ca for �
țele din guvern să se pună de acord
asupra măsurilor nepopulare care
trebuie luate, fiecare acționează pe
cont propriu. Ba mai degrabă se
pun bețe în roate celuilalt, de par �
că am avea alegeri parlamentare
la finele acestui an.

Tensiunile dintre PNL și USR
PLUS probabil se vor acutiza, apoi
se vor mai potoli în momentul
tranșării luptei de putere din
PNL. Însă momentul confruntării
pică într�un moment nepotrivit,
când românii sunt obosiți de pan�
demie și numai de războaie poli�
tice nu mai au chef. 

Dacă îi pasă de țară, PNL ar tre�
bui să�și fixeze congresul cât mai
repede. Amânarea evenimentului
înseamnă intensificarea bătăliei
pentru resurse, funcții și influență,
dar și tensiuni suplimentare într�o
coaliție în care lipsa de încredere
se manifestă tot mai serios. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Odele, congresul PNL și stabilitatea coaliției



6
ANUL XVII NR. 727

27 MARTIE – 2 APRILIE 2021muzică 
www.suplimentuldecultura.ro

Nu m�am gândit deloc, timp de
aproximativ 105 minute, cât ține
spectacolul, că despre utopia asta e
vorba. Puteam să ghicesc, totuși: la
un moment dat, Byrne predă un fel
de lecție politică pe înțelesul tutu �
ror despre ce înseamnă ca 20% din
populație (cât se prezintă curent la
vot în statele cu democrație înve �
chită în bune și nărăvită la rele) să
decidă pentru restul de 80%. Și
trebuia să fiu sigur începând cu
piesa Hell You Talmbout, scrisă de

actrița și cântăreața Janelle Monáe,
un cântec de protest, recviem și
îndemn la schimbare, ce evocă
mor țile mai multor afroamericani,
victime al discriminării, rasismului
și nedreptăților practicate de albi.
Fără să contest motivele deceselor
sau dreptatea reclamată de rudele
celor uciși, musai să constat că
acest cântec are atâta valoare cât și
un imn comunist, fiind părtinitor
și ipocrit, fiindcă înfățișează doar o
parte a problemei. Destui albi mor
pe nedrept și sunt discriminați pe
motiv de culoare a pielii. N�are rost
să ne prefacem, știrile din Occident
sunt abia un vânticel. Rece. În zona
acestor dispute, Roger Waters, de
exemplu, e mult mai onest și nu
exceptează pe nimeni.

Lăsând la o parte chestiunile
politico�sociale, pe care nici un
artist nu le va rezolva echitabil,
ador muzica lui David Byrne, scrisă
de el singur sau în colaborare cu

alți confrați. Talentul fostului pun �
ker transcende numitorul comun
al hitului de mare succes și delec �
tează auditoriul în zona creierului,
fără a�i neglija picioarele. O repede
privire asupra discografiei sale
marchează vârfuri. Versurile nu
sunt banale lălăieli despre sufe �
rințe amoroase, nici imprecații ce
constată și condamnă decăderea
omenirii, ci o combinație metafo �
rică despre toate. Ritmul pieselor
atinge dinamica frapantă a celor
latino�americane; orchestrațiile ra �
refiate par scrise pentru specta cole
coregrafice moderne (unele chiar
sunt!), piesele pop combină pasaje
colțuroase și languroase într�o
melodie rafinată și dansantă, pe o
linie de bas vădit săltăreț, deși
forțos. Instrumentele de percuție
colorează bogat și divers ambianța
de biserică puritană, de parcă niște
quakeri s�ar deda la ritualuri
voodoo. 

Punerea în scenă a Utopiei
ame ricane este minimalistă, dar
extrem de sugestivă. Byrne explică
între două piese că scenografia a
țintit la esență, punându�și între �
barea: cine contează în spectacol?
Răspuns: artiștii și publicul doar! 

Astfel s�a reușit epurarea tu �
turor obiectelor inutile. Scena e
goală, pătrată, luminată judicios,

deli mitată de niște jaluzele gen
briză. Cei 12 interpreți (cu David)
au instrumente cu transmisie
wireless și microfoane tip headset,
sunt desculți și poartă haine de
aceeași culoare, o nuanță de
albastru (sau gri?), odihnitoare
pentru ochi. Fiecare este și dan �
sator, și mim, și vocalist, și bun
instrumentist. Proveniența lor din
țări precum SUA, Canada, Brazilia
sau Franța îi dă ocazia lui Byrne să
elogieze deschiderea Americii
către imi granți, considerând că
orice nou venit în casa lui îl face să
nu se sim tă singur. 

Cum Byrne s�a năs cut, însă, în
Scoția și a venit cu părinții în SUA,
e cam greu de luat în serios în
spinoasa chestiune ce stârnea
atâtea dispute în anii lui Trump la
Casa Albă. 

Dacă problemele politice detur �
nează (sau nu) arta, e irelevant aici.
Pentru că Byrne a scăpat din ve �
dere un aspect minor: toți inter� 
preții, bărbați sau femei, sunt îm �
brăcați la fel, în costume identice!
Păi, unde este diversitatea natu �
rală? Ne așteaptă viitorul unifor� 
mizat? Asta�i Utopia? SDC

Utopie. Sau nu.

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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În finalul filmului David Byrne’s American Utopia, regizat de Spike Lee

pentru Radical Media și publicat sub ©2020 PM a Film & River Road

Entertainment, citim următoarele: „UTOPIA starts with U. Wherever you

are in the World, please register to vote!“. (Apoi, lent, litera U de după

conjuncția „with” devine YOU, ceea ce pare inutil.) 



Un important element care�o indi�
vidualizează ca artă vie este
concomitența în timp și în spațiu
a artiștilor și a celor care îi privesc
cu încântare. 27 martie 2020 și 27
martie 2021 sunt cu totul astfel
decât celelalte de până la ele. Noul
coronavirus a lovit fix în esența
acestei a patra dintre arte, frân�
gând comunicarea directă scenă�
sală prin nevoia de distanțare și
izolare impuse sanitar. 

Privind în urmă, istoria tea�
trului și istoria molimelor s�au in�
tersectat frecvent, consecința fiind
limitarea până la interzicere a în�
tâlnirilor publice. Ceea ce s�a în�
tâmplat și în prezent. În noile
condiții atât de neașteptate și de
complicate ale pandemiei cu
SARS CoV�2, echipele teatrale au
fost puse în situația de a imagina
soluții alternative. Tehnologia a
fost un aliat prețios, oferind posi�
bilitatea refugiului în mediul vir�
tual și difuzarea creațiilor prin
streaming. Intermedierea electro�
nică, strămutarea digitală au ofe�
rit oportunitatea menținerii cone� 
xiunii cu spectatorii într�o for�
mulă hibridă, dar salvatoare pen�
tru desfășurarea activității.

Sezonul 2019�2020 era aproa �
pe în a treia lui pătrime când a ex�
plodat pandemia. După deruta
inițială și un relativ scurt răgaz de
convertire a manierei de a repeta
și de a rămâne branșați la public,

artiștii au adâncit experimenta�
rea căilor digitalului. Problema a
devenit  golirea conturilor insti �
tuțiilor de stat prin rectificări ne�
gative și imposibilitatea indepen �
denților de�a supraviețui fără
sursa de venituri proprii. O sche �
mă de ajutor de la buget a fost bi�
nevenită, dar insuficientă în con� 
dițiile prelungirii duratei restric �
țiilor sanitare. 

INVENTIVITATEA ȚINE LOC 
DE BUGET PE O 
SECVENȚĂ SCURTĂ

Stagiunea în care ne aflăm e încă
și mai complicată decât cea care a
prins pandemia la debuturile ei,
în martie acum un an. Pe lângă in�
certitudinile provocate de noul
coronavirus și de imposibilitatea
predictibilității dincolo de 14 zile,
de fenomenul oboselii, de pierde�
rea generalizată a răbdării, s�au
adăugat (în formă continuată)
așteptările legate de buget și o
stare de disconfort profesional al
artiștilor, care nu au mai lucrat de
niște vreme. Sezonul a debutat în
septembrie�octombrie, fără re�
surse pentru producția artistică
(pomenitele rectificări negative
succesive le�au reorientat către
zona medicală), obligând la a face
recurs la obiecte din existent (ele�
mente disparate, refolosibile, din
spectacole casate ori materiale ce

existau în magazie), nu de puține
ori pe datorie. O experiență de
acest gen, silită de împrejurări, e
gestionabilă la modul de provo�
care artistică o dată, dar nu poate
deveni regula în instituții al căror
rost este explorarea noului. In�
ventivitatea ține loc de buget pe o
secvență scurtă, dar ea se cere
ranforsată de mijloacele mate�
riale aferente. 

Speranțele s�au îndreptat fi�
resc către promisiunile autorită �
ților, care, chiar în condiții de
criză sanitară și economică, vor�
besc despre sume uriașe disponi�
bile. Vom vedea! Problema majo �
ră este întârzierea anunțării filei
de buget pe anul în curs. Că sunt
mulți, că sunt puțini, banii alocați
operatorilor culturali trebuie
cunoscuți cât mai repede. Noul
buget nu va fi comunicat însă tea�
trelor mai devreme de finele lunii
aprilie – începutul lunii mai, per�
petuând situația incertă. În cro�
nologia anului teatral, cortina de
final va coborî în iunie�iulie, adi �
că practic nu va exista timp pen�
tru noi producții. După cum se
vede, valul al treilea COVID�19 ne
cam ia pe sus, în toate domeniile.

ANTRENAMENTUL 
E VITAL PENTRU
PERFORMANȚĂ

Un alt aspect vizează resursa ar�
tistică. Există teatre în țară unde
nu s�a mai jucat cu public în sală
din luna octombrie a anului tre�
cut. Adică o jumătate de an, o
pauză foarte mare, care îi scoate
pe actori din formă. Trupele au
făcut repetiții de întreținere a
spectacolelor din repertoriu, au
participat la înregistrarea lor
video – o experiență de platou in�
teresantă, utilă, au repetat prin

aplicații de video call, au parcurs
programe de întreținere fizică și
vocală, au făcut, adică, tot ce se
putea în condițiile date. 

Însă absența legăturii directe
cu spectatorul, care e miza emo �
țională a profesiunii, le va influ �
ența abilitățile interpretative.
După ce pandemia va deveni o
amintire, vor avea nevoie de o pe�
rioadă de recuperare. E, într�un
fel, ca în sport, antrenamentul e
vital pentru performanță. Și dacă
pentru cei cu oarecare vechime
scenică lucrurile vor reveni la fi�
resc într�un timp scurt, dificil va
fi pentru cei aflați la debut de ca�
rieră, pentru cei din anii de studiu
finali. Care încep printr�o pauză,
exact în etapa care ar necesita mai
mult decât niciodată exercițiul
spectacolului live. 

În fiecare an, Ziua Mondială a
Teatrului e însoțită de mesajul

unei personalități de rang inter �
național. În 2021, el aparține mi�
nunatei Helen Mirren, actriță de
teatru, film și televiziune, iar cu�
vintele ei unesc emoția cu spe ran �
ța: „De când au apărut pe lume,
ființele umane și�au spus unele al�
tora povești. Frumoasa cultură a
teatrului va rămâne vie atâta timp
cât vom exista. Imboldul creator al
scriitorilor, designerilor, dansato�
rilor, cântăreților, actorilor, muzi�
cienilor, regizorilor nu va fi nici �
odată înăbușit și va reînflori curând,
cu o nouă energie și cu un nou mod
de înțelegere a lumii în care trăim
cu toții. Abia aștept!“. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

O stagiune compromisă?

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

E Ziua Mondială a Teatrului azi, 27 martie, când pagina
aceasta, alături de celelalte care compun „Supli -
mentul de cultură“, părăsește tiparnițele. Era în 1962,
când, la inițiativa Institutului Internațional de Teatru,
atenția comunității globale era orientată mai apăsat
asupra acestei fascinante arte care a rezistat în timp
grație creativității și legăturii directe cu spectatorii. 
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INTERVIU CU ARIADNA PONTA 

„Toți traducătorii există 
în textele pe care le traduc“

LAVINIA BĂLULESCU

În ultimii ani ați coordonat sau
ați participat la mai multe pro-
iecte independente din zona
culturală. Care e locul traduce-
rilor pe lista cuprinzătoare a
activităților în care vă implicați?

În primul rând, îmi propun să iau
mai în serios această latură inde�
pendentă și să se înmulțească
proiectele. Proiectele indepen�
dente în care m�am implicat în ul�
timii ani au fost în domeniul ar� 
telor vizuale și am făcut echipă cu
Ștefana Mărmureanu și Dragoș
Tudor, vechi prieteni și colegi. Cel
mai recent, State of the Arts, a
presupus o trecere în revistă a ul�
timilor 30 de ani de arte vizuale în
România din perspectiva proiec�
telor pe care le�au generat. S�a de�
rulat în 2020, fix când părea să
înghețe totul și asta a fost, la înce�
put, teribil de demoralizant. Dar
până la urmă s�a dovedit că nimic
nu îngheață, doar ia alte forme. Tra�
ducerile le fac de plăcere, nu aș vrea
să devină activitatea principală.

Nici nu ar fi prea practic, nu sunt
foarte productivă.

Sunteți absolventă a
Universității din București, Filo-
logie – Limbi străine (engleză –
principal, suedeză – secundar).
Cum ați ajuns să traduceți?

Nu mi�am propus efectiv să devin
traducător, deși presupun că lu �
mea se așteaptă de la absol venții
de limbi străine să meargă și în
direcția asta. La început am tra�
dus din română în engleză pentru
revista „Plural“, pe care a editat�o
ICR până prin 2010, coordonată
de Aurora Fabritius și Erwin Kes�
sler. Ieșea în engleză și cuprindea
și literatură, și publicistică, și
texte științifice. Traduceau acolo
Adrian Solomon, Florin Bican și
mulți alții care mă intimidau de�a
dreptul. Prima traducere pe care
am primit�o a fost din Iorga, din
Istoria românilor, un fragment
despre daci. M�am uitat la text și
mi�am spus că mi l�au dat ca să
poată spune elegant „we tried, but
regrettably it didn’t work out“
(n.r.: „Noi am încercat, dar din pă�
cate n�a mers“). Am tradus pentru

„Plural“ până la ultimul număr. Și
am avut emoții la fiecare text. În
aceeași perioadă am tradus, tot în
engleză, albume de artă și cata�
loage de expoziții. Cred că așa am
învățat să nu mă mai sperii de nici
un text. Dacă poți să traduci un
critic de artă, poți să faci orice.
După asta, în toți anii de coordo�
nat proiecte, artele vizuale au fost
domeniul cu care m�am intersec�
tat cel mai puțin.

Prima traducere? 

Sunt aproape sigură că prima tra�
ducere din engleză a fost Popcorn
de Ben Elton pentru RAO. În orice
caz e cea mai veche pe care o am
în bibliotecă.

Având în vedere că sunteți 
absolventă de Engleză – 
Suedeză, trebuie să vă întreb: ați
tradus și din alte limbi sau doar
din engleză?

Am tradus, experimental aș putea
spune, un volum din spaniolă – în

urmă cu mulți ani – și unul din
suedeză, mai recent. Dar rămân la
engleză.

O carte tradusă 
și care v-a pus mari 
probleme?

N�aș spune că am așa ceva. O tra�
ducere la care am petrecut mult
mai mult timp decât ar fi fost
cazul a fost Limbajul florilor, de
Vanessa Diffenbaugh, care a ieșit
la Humanitas acum mulți ani. Se
învârtea în jurul simbolismului
florilor și se încheia cu un dicțio �
nar de vreo două sute de flori și
semnificațiile lor. Am petrecut zile
întregi cu Google, atlasul botanic,
diverse enciclopedii și volume mai
vechi și mai noi, ca să reușesc să
dibui denumirile rom ânești sau
cea mai apropiată variantă pentru
tot felul de plante. Rezultatul final
a fost, inevitabil, aproximativ, însă
cât se poate de credibil. Dar a fost
simpatic și vag util și după ce am
încheiat traducerea.

În ce fel a fost util?

O dată sau de două ori, lucrând la
alte texte și negăsind direct în
dicționar denumirea pe care o
căutam, m�am dus la dicționarul
de la spatele volumului. Din câte
îmi amintesc, o singură dată mi�a
fost și de folos, dar a fost plăcut să
văd cartea (altminteri o ispravă li�
terară destul de banală) ca pe un
fel de text de referință. Mai în
glumă, o să am grijă să nu ofer ni�
mănui o floare de calapăr (în caz
că văd vreodată vreuna). Nu știi
niciodată cine știe (și crede) că în�
seamnă declarație de război.

O carte pe care visați 
să o traduceți?

Mi�ar plăcea să pot spune că aș fi
în stare să traduc The Wind in the
Willows de Kenneth Grahame.
Versiunea completă, firește. Mi se
pare că cere un nivel de subtili�
tate și o nonșalanță în română pe
care nu le am. Trebuie să fii poet.
Din cu totul alte motive, mi�ar fi

Ariadna Ponta este coordonator de
proiecte în cadrul Institutului Cultural
Român (ICR), a fost evaluator independent
la Administrația Fondului Cultural Național
(AFCN) în ultimii zece ani și traduce din
engleză în română. Printre autorii traduși
se numără Michael Ondaatje, Peter S. 
Beagle, John Williams, Harper Lee, Hanif
Kureishi și Kurt Vonnegut. Într-un interviu
pentru „Suplimentul de cultură“, Ariadna
Ponta a vorbit despre procesul traducerii,
autori preferați și despre pandemie.
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plăcut să traduc eu Tenth of De�
cember de George Saunders. Dar
numai pentru că 10 decembrie e
ziua mea de naștere. Ca să răspund
la întrebare: am avut norocul să mi
se ofere spre traducere cărți care
mi�au îndeplinit toate dorințele.
Nu caut neapărat provocări și nici
nu�mi fixez obiective. 

Care este rutina dumneavoastră
de tradus? 

Nu am disciplină. Traduc pe apu�
cate, ăsta e răspunsul cinstit. Dar
două lucruri nu se schimbă:nu ci�
tesc niciodată din scoarță�n scoarță
cartea înainte să mă apuc de tra�
dus. Stupoare, știu! Și nu mă
opresc niciodată dacă nu găsesc pe
loc cuvântul potrivit (sau care să
mă mulțumească pe mine) sau
dacă am dubii de orice fel. Le sar și
trec mai departe. Așa că prima ver�
siune arată mereu ca un șvaițer.
Cea mai mare parte a găurilor se
umplu deja la prima revizuire. Și
am constatat că forma asta brută e
o oglindă perfectă a stărilor mele
pe parcursul zilelor sau săptămâ�
nilor de tradus. Se văd în numărul
de găuri, în cum curge sau nu curge
textul. Sigur că toate asperitățile și
incon sec vențele se netezesc cu fie�
care revizuire, nu se mai văd când
cartea pleacă din mâna mea, dar
pentru mine sunt un studiu intere�
sant. Traducerea e un exercițiu
care îți spune multe despre tine.
Toți traducătorii există în textele pe
care le traduc. Cine încearcă alt �
ceva se păcălește singur.

Legat de afirmația anterioară că
nu citiți niciodată cartea din
scoarță-n scoarță înainte de a vă
apuca de traducere. Așadar
aveți momentele de descoperire
și de uimire pe care le are orice
cititor, dar în același timp
căutați și soluții lingvistice, iar
„concentrarea de traducător“ e
activată. Cum funcționează asta
pentru cititorul din dumnea-
voastră? Puteți să vă și bucurați
de lectură în același timp? 

„Concentrarea de traducător“, cum
îi spuneți, e mereu activată. Când
citesc în engleză, mă întreb cum 
s�ar traduce o anume sec vență, iar
când citesc traduceri le evaluez,
într�un fel, după criteriile pe care
mi le aplic și mie. Deformație pro�
fesională, e limpede. Cât despre
cărțile la care lucrez, sigur că mă
bucur de lectură în același timp.
Și mă bucur și mai tare că nu tre�
buie să le citesc de două ori atunci
când nu sunt pe gustul meu de ci�
titor. Fără discu ție, metoda asta are
capcanele ei! Cred, sincer, că ar tre�
bui să traducem ce ne place. Ar fi

bine pentru toată lumea: pentru
traducător, pentru redactor, pen�
tru cititori. Asta nu înseamnă
același lucru pentru toți traducă�
torii. Unii se simt mai bine în fața
unui text cu care rezonează, pe
alții îi motivează dificultatea, pro�
vocarea. Eu sunt mai curând în
prima categorie. Dar asta ar în�
semna să citesc înainte cartea. Un
fel de Catch 22. De asta le sunt re�
cunoscătoare celor de la Editura
Polirom, lui Dan Croitoru în spe�
cial, pentru alegerile pe care le fac
pentru mine.

„Traducerea e un exercițiu care
îți spune multe despre tine.“ Ce
vă spun cel mai des traducerile
pe care le faceți?

Ce m�a convins și ce nu, unde am
avut curaj și unde nu, când m�am
luat prea în serios. Cum spuneam,
pot să recunosc, în cum sună o
traducere de�a mea, starea mea de
la momentul respectiv. În general
se vede (pentru mine) în senină�
tatea sau, dimpotrivă, în încrân�
cenarea cu care am abordat
tex tul. Nu se vede pentru cititor,
așa cum nu se văd stângăciile, lip �
sa de inspirație, blocajele. Diva�
ghez aici de la întrebare, dar e
ceva ce chiar vreau să amintesc:
importanța colosală a redactoru�
lui nu numai în repararea acestor
neajunsuri, dar și pentru liniștea
traducătorului. Le sunt foarte re�
cunoscătoare lui Radu Pavel Gheo,
care a redactat ultimele nici nu
mai știu câte volume, și lui Dan
Croitoru, înaintea lui, pentru ex�
presivitatea și luciditatea cu care
au retușat textele.

Aveți vreo carte preferată din
tot ce ați tradus până acum?

Lumina de veghe, de Michael On�
daatje (Editura Polirom, 2019), e
de departe cartea care mi�a plăcut
cel mai mult. Cred sincer că e cea
mai bună traducere a mea, proba�
bil pentru că nu am simțit că lu�
crez. Cartea e fabuloasă, un ca� 
leidoscop de imagini extrem de
puternice, de „povești care abia se
susțin“, cum le spune personajul�
narator, dar care în final compun
o poveste complexă și sinceră des�
pre fețele memoriei. Sper că a
citit�o multă lume, măcar pentru
că vine de la autorul Pacientului

englez și astfel de recomandări
de regulă conving. A fost un deli�
ciu și O lebădă sălbatică și alte
po vești de Michael Cunningham
(tot la Polirom, în 2016), o colecție
de vreo zece basme universale –
de la Rapunzel la Hänsel și Gretel
și Soldățelul de plumb – rescrise
în registru modern într�o cheie ci�
nică. O recomand oricui.

Există vreo tentație a traducăto-
rului să fie și scriitor? Dumnea-
voastră ați fost tentată în acest
sens?

E foarte bine că există, probabil că
unii dintre autorii pe care îi citim și
ne plac nu ar fi făcut pasul spre scris
dacă nu ar fi descoperit de ce sunt în
stare prin traduceri. Pe mine nu 
m�a tentat niciodată. E ușor să crezi
că ai putea scrie când ții în mână un
volum pe care, în definitiv, tu l�ai
făcut să sune așa, sunt cuvintele tale.
Dar e bine să fii realist.

Un scriitor pe care l-ați tradus,
iar apoi l-ați și cunoscut?

Nu mi s�a întâmplat. Dar profit de
întrebare să spun și eu, ca atâția
alții: ce bine ar fi să avem ocazia
mai des să întâlnim scriitori tra �
duși în română! Să existe cadrul
pentru astfel de întâlniri: festiva�
luri, lansări, rezidențe, să avem o
piață de carte suficient de atrăgă�
toare (ca număr de exemplare vân�
dute, pentru că altfel n�avem ce�i
reproșa) pentru ca scriitorii pe
care�i traducem să ne și viziteze.

Cele mai frumoase momente din
timpul traducerii unei cărți?

Începutul și sfârșitul. Glumesc.
Momentul în care simt că se leagă.
Când recitesc pentru revizuiri și
deja am senzația că citesc o carte,
nu o ciornă.

O întrebare pe care nu v-a adre-
sat-o nimeni într-un interviu
sau într-o discuție despre tradus
și la care v-ar fi plăcut să
răspundeți?

Lumea nu�i întreabă prea multe pe
traducători. În afara lumii editoriale.
Nu știu. Dacă nu întreabă, poate nu
vor să știe. Îmi place să cred că vor�
besc traducerile de la sine.

Cum ați trăit până acum pande-
mia? Ce credeți că v-a ajutat cel

mai mult să faceți față 
provocărilor?

Bine spus „până acum“, fiindcă
pare o poveste fără sfârșit și se
simte uzura. Mă încăpățânez să
iau totul ca pe o normalitate tem�
porară, modificată, fără să mă re�
volt inutil, dar și fără să accept că
„nimic nu va mai fi la fel“. Când
vor începe să apară cărți inspirate
din perioada asta pe care o trăim
acum, nu sunt sigură că aș vrea să
traduc vreuna.

Nimic, doar noaptea, romanul
scriitorului american John 
Williams, a fost publicat în anul
2020 la Editura Polirom în tra-
ducerea dumneavoastră. Din
același autor ați mai tradus an-
terior alte două romane, tot
pentru Polirom: Stoner și Au-
gustus. Cum a fost experiența
traducerii lui Williams și cum vi
s-a părut cea mai recentă din
cele trei cărți traduse?

Experiența traducerii lui Wil�
liams e pe cale să devină com�
pletă, ca să spun așa. Lucrez acum
la cel de�al patrulea roman al său,
Butcher’s Crossing, care va apă�
rea la Polirom probabil anul
acesta. John Williams a publicat
numai patru romane; un al cinci�
lea a rămas neterminat la moar�
tea lui. Pentru traducător e un
cadou incredibil. E ca și cum ai
trage din pachetul de cărți de joc
toți așii. Sunt patru bijuterii în
patru registre diferite. Cred că,
dacă îți dorești să traduci proza
integrală a unui scriitor (ceea ce
nu mi�am dorit neapărat, nu a
fost un țel, dar mă bucur că s�a în�
tâmplat), nu poți să nimerești mai
bine de atât. Nimic, doar noaptea
e primul roman al lui Williams și
cel mai puțin discutat sau lăudat.
Deși oferă mult în puține pagini,
e mai degrabă o lectură pentru cei
cărora le place deja Williams.

În urma acestei experiențe de 
a-l traduce pe John Williams, e
ceva ce a rămas cu dumnea-
voastră despre acest autor, ceva
ce ați vrea să transmiteți și citi-
torilor români care poate nu 
l-au citit încă?

Întrebat într�un interviu dacă li�
teratura e scrisă spre delectarea
cititorilor, John Williams, care era

profesor de literatură, a răspuns
că da, firește. Și că cititul fără bu�
curie e o prostie. Cărțile lui se ci�
tesc cu bucurie. Indiferent pe care
o citești prima, următoarele vor fi
o surpriză. Nu încerc să fac re�
clamă, dar ar trebui citite toate –
Stoner, romanul�revelație, deve�
nit bestseller la aproape jumătate
de secol după apariție, Augustus,
roman epistolar, portretul împă�
ratului Augustus compilat din
scrisori inventate, fragmente de
jurnal și istorii neterminate, Ni �
mic, doar noaptea – un roman
care se întinde pe durata unei sin�
gure zile, o schiță de portret al
unei minți tulburate, și Butcher’s
Crossing, un roman despre desco�
perire și distrugere în formă de
western. Le și văd pe raft reunite
într�o cutie frumoasă. Sunt un tot.

În 2015 a fost publicat la Poli-
rom volumul Du-te și pune un
străjer, de Harper Lee, în tradu-
cerea dumneavoastră, o carte
controversată, care a stat zeci
de ani în sertar înainte de publi-
care. Cum a fost această
experiență de traducere?

Există presiune când ai de�a face cu
o carte�eveniment, așteptată și dis�
cutată de toată lumea? Fără îndo�
ială. Poate fi chiar intimidant. Eu
am comparat experiența cu si tua �
ția (ipotetică în cazul meu, pentru
că nu mi s�a întâmplat) în care tra�
duci o carte care a avut deja parte
de o traducere excep țională. Te
simți obligat în mai mare măsură
decât de obicei. Pe scurt, pentru
mine Du�te și pune un străjer a fost
un motiv de bucurie – ocazia care
mi s�a oferit, ușurința cu care îmi
amintesc că s�a tradus și faptul că
traducerea a primit, ulterior, un
premiu. Nu știu dacă volumul pier�
dut și regăsit miraculos al lui Har�
per Lee e neapărat un câștig pentru
literatura lumii, dar aș putea spune
că a fost pentru mine...

Care este raiul traducătorului?
Dar iadul lui?

Inspirația e raiul meu ca traducă�
tor. Și libertatea. Iadul, cred eu, e să
ți se refuze orice libertate de de�
viere de la sensul strict, să fii obli�
gat la rigoare permanentă. Cu alte
cuvinte, să produci un text impeca�
bil tradus, dar antipatic de citit. SDC

Când vor începe să apară cărţi 
inspirate din perioada asta pe care o
trăim acum, nu sunt sigură că aș vrea 
să traduc vreuna.

Traducerile le fac de plăcere, nu 
aș vrea să devină activitatea principală.
Nici nu ar fi prea practic, nu sunt 
foarte productivă.
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Ne îndulcim copilăria și, mai
apoi, privind în urmă, tragem
asupra tinereţii și vieţii adulte un
văl prin care nu se mai pot zări
prea bine faţetele multiple ale
realităţii de fiecare zi. Jonathan
Coe închide trilogia (primei cărţi,
Clubul putregaiurilor, îi urmează
Cercul închis) printr-un roman de
sine stătător, o analiză complexă
și fidelă a ultimei decade de 
dinaintea Brexitului: Middle 
England (traducere din limba
engleză și note de Radu
Paraschivescu).

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

În punctul central al literaturii brita�
nice contemporane, Jonathan Coe își
consolidează poziția: nu doar prin
îndelunga sa carieră, ci prin subiec�
tele despre care alege să scrie. În Mid�
dle England personajele încearcă să
organizeze haosul propriilor vieți în
vre me ce, în paralel, cântăresc cu din
ce în ce mai multă atenție ceea ce
pare să producă fisuri în realitatea
casantă a Angliei moderne. 

Analiza lui Coe este minu �
țioasă, adesea satirică, iar persona�
jele sale sunt din sfera unei auten� 
ticități exersate, complete. Ian și
Sophie pornesc împreună pe ace �
lași drum pentru a întâlni un
punct important de cotitură, Doug
își continuă cariera în portretiza�
rea lumii politice, făcând față unor
provocări din ce în ce mai mari, in�
clusiv în relația cu fiica lui, Corian�
der (Corrie). Benjamin Trotter va
avea parte de o surpriză nebănuită
odată cu publicarea primei sale
cărți, descoperind totodată un prie�
ten deosebit în persoana lui Charlie
Chappel. Helena, mama lui Ian, și
Colin, tatăl lui Benjamin, comple�
tează acest mozaic divergent de
opinii, dar construit impecabil. 

Familiile pot deveni uneori
mici câmpuri de bătălie, acolo
unde opiniile îi înarmează pe unii
sau pe alții. La nivel major, Anglia
exercită o presiune greu de pus în
cuvinte asupra fiecărui individ în

parte, cu precădere după criza din
2008. Însă politicul pătrunde în
spațiile minuscule din fiecare în�
căpere a fiecărui locuitor al țării.
Dragostea între doi oameni se ve �
de sortită eșecului din rațiuni cu
totul neașteptate. Micile focuri iz�
bucnesc acolo unde fie nu s�a dis�
cutat îndeajuns de mult, fie a fost
totul îngropat printr�o „indi fe �
rență semiostilă“.

FELUL ÎN CARE OAMENII 
UITĂ MĂRIMEA REALĂ SAU
FIREASCĂ A UNUI CONFLICT

Sistemul politic și economic par
din ce în ce mai fragile în contex�
tul european, iar partidele poli�
tice și organizații din mediul de
afaceri își atribuie noi roluri și
misiuni în drumul către obiective
care promit o „Anglie profundă“.
În tot acest joc, muzica, scrisul,
curgerea unui râu lângă o casă
sunt legăturile invizibile care țin
natura umană în frâu, cele care
lui Coe îi sunt cunoscute și din
care dăruiește cu generozitate
unora dintre personajele sale. 

Filtrat prin necunoașterea
faptelor, prin neînțelegerea unor
aspecte de bază, trecutul fiecărui
om devine o hartă greșită, plină
de erori care ne pot schimba fun�
damental prezentul. Pentru Ben�
jamin, „Anglia fusese un loc mai
coeziv, mai unit și mai consensual
în copilăria lui“, încă fermecat de
„plăcerea nelămurită“ a serialelor
comice difuzate pe cele câteva
posturi de televiziune din acei
ani. Însă un trecut îngrijit în pro�
priul său epicentru și un prezent
închis în fața schimbării îi aparțin
Helenei, care se dovedește, prin
discuții ce, de la un punct încolo,
nu mai pot fi evitate, un personaj
cu opinii complet diferite față de
ale Sophiei. „Europeni negri?Asta
ce vrea să�nsemne?“, va exclama
ea într�o conversație cu Sophie,
care îi va și răspunde imediat că
străbunicul lui Alekandr Pușkin
era african, iar bunica lui Alexan�
dre Dumas fusese o sclavă din
Haiti. Într�un alt context, aceeași
Helena va spune că Anglia e mai

asuprită în prezent chiar și prin
comparație cu regimul comunist
din China. Alte personaje se ivesc
uneori doar pentru a întări dez�
nodământul neașteptat spre care
se îndreaptă o întreagă țară: ie �
șirea din Uniunea Europeană. 

„O falie incredibilă în societa�
tea engleză“ se cască între oameni,
între membrii aceleiași familii și
nimeni nu pare să fie pe deplin
conștient de dimensiunile unor
schimbări care se produc chiar
sub ochii lor: „Până la urmă, iată�l.
Subiectul care nu trebuia – și nu
putea fi – discutat. Subiectul
care�i diviza pe oameni mai mult
ca oricare altul, care îi ofensa pe
oameni mai mult ca oricare altul,
fiindcă să�l pui în discuție în�
semna să�ți lepezi propriile haine,
să le smulgi de pe celălalt și să fiți
obligați să vă zgâiți unul la altul
în pielea goală, neapărați, fără să
vă puteți feri ochii“. Mai mult, sa�
tira la Jonathan Coe arată felul în
care oamenii uită mărimea reală
sau firească a unui conflict, gra�
dul până la care poate fi dusă o
discuție în contradictoriu, limita
până la care ciocnirea dintre ar�
gumente se traduce prin violență. 

SCINDAREA SOCIETĂȚII 
ÎȘI ADÂNCEȘTE LINIILE

Inegalitatea socială își are inami�
cii săi adesea sub același acoperiș.
Cei privilegiați acuză uneori co�
rectitudinea politică pentru pri�
varea de drepturi, scoțând din
ecuație competențele în baza că�
rora se poate obține un loc de
muncă sau o diplomă. Când Ian
nu e promovat în funcția dorită,
diferențele de opinie pe această
temă cu Sophie alimentează focul
ce până atunci arsese mocnit. 

Jonathan Coe e ancorat în
realitatea curentă, în ceea ce o
mișcare politică, un rol neasumat,
un joc de culise pot însemna pen�
tru destinul unei țări. Nimic nu�i
scapă, de la viziunile pe care poli�
ticienii britanici le dirijează în�
spre alegători și până la felul în
care oameni cu tipologii diferite
înțeleg atât prezentul încâlcit, cât

și trecutul greu de descifrat. Ma�
niera în care forța mediului online
exercită azi presiuni incredibile
(cariera lui Sophie este pusă în pe�
ricol în urma unei remarci consi�
derate transfobe) este o altă latură
a unei realități pe care Jonathan
Coe o cunoaște îndeaproape și pe
care o schițează fidel.

Declinul industriei engleze e
regretat de Colin, fiind singura
realitate care i se potrivise până în
punctul în care progresul îi ceruse
să facă față noului, să accepte
schimbarea. Într�o stranie stare a
lucrurilor, în care nimeni nu pare
să creadă cu adevărat că Anglia va
ieși din UE, între Sophie și Ian se
cască o prăpastie a convingerilor.
Granițe noi se ridică între oameni
doar prin cuvinte, în vreme ce eve�
nimente care au ținut prima pa�
gină a ziarelor (uciderea lui Mark
Duggan) dau startul unor schim�
bări profunde și deschid drumul
către un referendum final: „Anii
de furie, anii de coexistență înver �
șunată, ranchiunoasă, resentimen�
tară creșteau acum și erau gata să
dea în clocot“.

Un șoc politic zguduie Anglia
odată cu aflarea rezultatelor, iar
scindarea societății își adâncește
liniile. Dincolo de semihaosul 

organizat, o negociere nouă, indi�
viduală, iese la iveală. Un fel anume
de a crede în posibilitatea unui nou
început în altă parte, adesea uitat
de natura umană, îi fac pe Benja�
min și Lois să vadă soarele dincolo
de Middle England, într�un terito�
riu mult mai cald. 

Prin personaje în care ne pu �
tem recunoaște deplin, având to�
todată beneficiul de a ne privi
astfel erorile din afară, de a ne
vedea inclusiv cu posibilitatea de
a ne repara sau de a ne reconstrui
viețile, Jonathan Coe oferă o fres �
că extraordinar de completă,
obiectivă și cuceritoare a ceea ce
ar putea fi, este sau a fost viața fie�
căruia dintre noi. Pentru că Mid�
dle England este, înainte de orice,
despre felurile în care nu ne spu�
nem adevărul cu privire la pro�
pria viață, la ceilalți și la socie� 
tatea în care trăim. Ceea ce scrie Jo�
nathan Coe reprezintă un reflector
pus asupra a ceea ce am putea face
în societatea de azi și nu facem,
asupra a ceea ce trebuie schimbat
și, nu în ultimul rând, asupra a ceea
ce încă mai poate fi salvat. SDC

Jonathan Coe, Middle England, tra-
ducere din limba engleză și note de
Radu Paraschivescu, Polirom, 2021

Familiile pot deveni
uneori mici 
câmpuri de bătălie 
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Februarie, ultimul val. Șase 
discuri pentru un început timid
de primăvară.

Ksenija Sidorova – 
Piazzolla Reflections, Alpha,

12 februarie 2021

Cel mai frumos omagiu discogra�
fic la centenarul Piazzolla e acest
Reflections – într�un top 3 ar mai
sta Piazzolla Stories cu trompe�
tista Lucienne Renaudin Vary și
Tango cu Pascal Contet, într�o is�
torie a șlagărelor de la Gardel la
Graciela Pueyo. 

Letona de 33 de ani e un amba�
sador glamour al acordeonului cla�
sic, iar centrul de greutate al co �
lajului cu înregistrări realizate între
2012 și 2020 e Acongagua. Concertul
pentru bandoneon și orchestră,
scris în 1979 și numit astfel după cel
mai înalt vârf al munților Anzi, e o
capodoperă în trei mișcări cu
reminiscențe Bartók & Stravinski, ce
oferă solistului desfă șurare perfectă
pentru dramă, patos și virtuozitate.
Adică nueovo tango, stilul unic în is�
toria muzicii datorat compozitoru�
lui argentinian, pe care Sidorova îl
idolatrizează. 

Acordeonista care a învățat să
cânte pe un garmoshka rusesc cu
butoane la vârsta de 6 ani adaugă
nostalgie slavă spiritului Piazzolla:
patru compoziții contemporane,
dintre care două rusești, juxtapuse
melancolicului adagio bachian
BWV 974, cântat cu o interiorizare
și un legato care taie respirația. 

SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden und Freiburg,

François-Xavier Roth – 
R. Strauss Complete Tone 

Poems, SWR Classics, 
12 februarie 2021

Apărută la SWR, casa de discuri a
orgolioasei orchestre germane,
această integrală a poemelor sim�
fonice nu e o noutate pentru fanii
Richard Strauss. După ce au fost
editate separat între 2013 și 2017
la Hänssler Classic/SWR, cu între�
ruperi și scandaluri alimentate de
fuziunea din 2016 a orchestrelor
din Stuttgart și Freiburg, cele zece
poeme sunt din nou pe piață,
între coperțile unui singur cofret.
Toate zece, împreună cu Meta�
morfoze, Studiu pentru 23 de
coarde (TrV 290, AV 142), veritabil
epitaf al compozitorului. 

Interpretarea e magistrală,
Orchestra Radiodifuziunii Germa�
niei de Sud�Vest din Baden�Baden
și Freiburg e un ansamblu de lux,
iar acribia pasională a fostului di�
rector muzical de la Baden�Würt �
temberg ideală pentru narativul
muzical, fără a aluneca vreodată în
facil ori demonstrativ. 

François�Xavier Roth știe să
combine linearitatea dramatică și
verticalitatea contrastelor și să
imprime omogenitate și forță or�
chestrei, una cu individualități
solistice de prim rang – ce glis�
sando ireal al trombonilor în Don
Quixote! Totul e clar, expresiv și
colorat: ce putere în O viață de
erou, ce sculptură în granitul in�
strumental din Also sprach..., ce
vervă senzuală în Don Juan și ce
fresce orchestrale în Alpensinfo�
nie și Domestica. 

Benjamin Grosvenor – Liszt,
Decca, 19 februarie 2021

Am favoriții mei în Sonata în si
minor de Liszt și nu credeam să
mă îndrăgostesc prea curând de o
nouă versiune. Dar, cu Benjamin
Grosvenor, totul e posibil: virtuo�
zitate transcendentală, un sens
dramatic infailibil și o remarcabilă
coloristică. Ce clar sunt conturate
hățișurile texturale ale octavelor
ucigașe din expoziție, ce echilibru
arhitectural, care nu subminează
cu nimic fantezia volatilă a inte �
rogațiilor faustiene. Ce claritate 

și emoție în reliefarea temelor! 
Recitalul e completat de o

inedită berceuse, versiunea 1863
a S. 174ii, căreia pianistul britanic
îi imprimă o melancolie chopi�
niană, într�o atmosferă de filigran
eteric. Urmează trei piese din Ani
de pelerinaj, vol. II, inspirate de
Petrarca, cu minunate interpre�
tări, în special în Sonetul 123, cu
un rubato de o frumusețe trans�
cendentală. În Réminiscences de
Norma, S. 394 după Bellini, Gros�
venor depășește efectele piroteh�
nice din octavele rapide cu mâini
încrucișate prin rafinamentul liric
al sublinierii temelor chiar și în
toiul jerbelor de dificultate. Pe
post de encore, transcripția după
Schubert la Ave Maria, de un echi�
libru perfect între temă și acom�
paniament, poate de aceea atât de
emoționantă. Un disc minunat! 

Freiburger Barockorchester,
RIAS Kammerchor & René 
Jacobs – Beethoven: Missa

solemnis, op. 123, Harmonia
Mundi, 19 februarie 2021

E un reflex emoțional să ascult
acest disc aproape în buclă, după
ce am văzut Missa solemnis în
2019 la Festivalul Enescu cu exce�
lentul Freiburger Barockorches�
ter, într�un by midnight emoțio �
nant la Ateneu. O seară care acum,
în scenariul coșmaresc al pande�
miei, pare atât de îndepărtată și
ireală, dintr�o ediție fastuoasă de

Enescu la care René Jacobs a oferit
melomanilor români și o remar�
cabilă versiune de concert la Fide�
lio, cu Birgitte Christensen în
Leonora și Joshua Ellicot în Flo�
restan, memorabilă și pentru fap�
tul că n�o să vedem prea curând o
montare românească la capodo�
pera lui Beethoven.

Pe această înregistrare, elve �
țienii au fost înlocuiții de RIAS
Kammerchor, partener tradițio �
nal al ansamblului din Freiburg.
Discul e o interpretare de forță,
echilibrată, cu soliști remarcabili
(mai puțin tenorul Steve Davi�
slim, aspru și încordat) cu un cor
poate prea viguros, cu destule
momente piano peste orchestră,
cum e cazul cu tandrețea repri�
mată din Benedictus. Un disc de
ascultat, cu o capodoperă căruia
Jacobs îi face încă o dată dreptate,
o lucrare pe care Beethoven a de�
dicat�o celui în care se spune as�
tăzi că nu a crezut: „Dumnezeului
meu, care nu m�a părăsit nicio�
dată“, nota el pe partitură în 1823. 

Ludovic Tézier – Verdi, Sony,
26 februarie 2021

Ludovic Tézier e cel mai bun bari�
ton verdian din lume în momen�
tul de față. Și asta nu pentru că a
apărut împreună cu Jonas Kauf�
mann pe coperta ultimului nu măr
din „Classica“. Da, cei doi sunt prie�
teni, în aprilie anul trecut au inițiat
o petiție „Save Arts in Europe“ în

contextul pandemic, dar cred că
ar trebui mai ales să�i vedeți ală�
turi de Anja Harteros în celebrul
de acum La forza del destino,
montat la Bayerischer Staatsoper,
DVD�ul înregistrat la Sony încă
mai e de găsit. 

La 53 de ani, vocea lui Tézier e
incandescentă, cu o noblețe natu�
rală și un legato mătăsos, cu atenție
pentru dicție și capetele de frază,
iar pe scenă e întotdeauna o pre �
zență aristocratică. Albumul Verdi,
înregistrat la Sony în ianuarie
2020, e bucurie și, mai ales, emoție,
în favorita mea, O Carlo, ascolta,
scena morții lui Rodrigo din Don
Carlo. Și nu numai, emoție e în arta
lui Tézier și în Macbeth, Nabucco,
Rigoletto, La Traviata, iar ca să treci
de la Carlo din Ernani la Iago din
Otello într�un timp scurt nu e deloc
facil. Foarte bun acompaniamentul
orchestrei Teatrului Comunal din
Bologna, cu solouri delicioase și un
Frédéric Chaslin într�o formă exce�
lentă la pupitru. Un regal Verdi!

Friedrich Gulda – Chopin &
Beethoven: Piano Works,

SWR Classic,
12 februarie 2021

Reeditarea lunii e remasterizarea
unor arhive SWR înregistrate de
Friedrich Gulda în 1953 și 1968, cu
o versiune incredibil de poetică a
în Variațiunile Diabelli op. 120,
poezie pură, ascunsă în spatele
unei aparente virtuozități ecla�
tante. Dublul CD e completat de
alte variațiuni beethoveniene, cele
în do minor WoO 80 și mai ales de
ciclul de Preludii op. 28 de Chopin,
într�o versiune de o extraordinară
vitalitate: „Chopin ar trebui să sune
masculin și cavaleresc, nu să plu�
tească într�un nor amorf de sunete
leșinate“, a spus într�un interviu
marele pianist despre acest ciclu,
devenit cal de bătaie al tuturor
pianiștilor. O reîntâlnire cu un
maestru al ritmului, cu un tușeu
formidabil și un nepământean
simț al sunetului, înregistrări de di�
nainte de „epoca jazzului“, într�un
al patrulea volum de restituiri din
arhivele bogate și surprinzătoare
ale casei germane. Splendid! SDC

Discurile lunii februarie
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Erasmus,
de Stefan Zweig, traducere de
Eugen Relgis, care va apărea în
curând la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Palavra literară nu e particularita�
tea unei anumite epoci; ea aparține
tuturor epocilor. Și în secolul al
XVI�lea, când intelectualii și cărtu�
rarii sunt puțini, presărați prin
toate țările și în aparență fără legă�
turi între ei, nimic nu rămâne tăi�
nuit în cercul acesta întrețesut și
plin de curiozitate. Încă înainte ca
Erasmus să ia pana în mână, chiar
înainte de a fi sigur dacă și când va
intra în luptă, la Wittenberg se știa
deja ce se plănuia la Basel. Luther se
așteptase de mult la atacul acesta.
„Adevărul este mai puternic decât
elocința“, îi scrie el unui prieten încă

de prin 1522, „credința este mai
mare decât știința. Nu�l voi pro�
voca pe Erasmus; chiar dacă el m�
ar ataca, n�am de gând să�i întorc
imediat lovitura. Mi se pare totuși
că nu e nimerit să îndrepte asupra
mea forțele elocinței sale... și dacă
ar cuteza aceasta, atunci va afla că
Cristos nu se teme nici de porțile
iadului, nici de puterile cerești.
Vreau să�l înfrunt pe celebrul Eras�
mus și să nu dau nici o importanță
vazei sale, numelui și situației sale“.

Scrisoarea aceasta, menită
bineînțeles să fie comunicată lui
Erasmus, cuprinde o amenințare
sau mai degrabă un avertisment. Se
simte îndărătul acestor cuvinte că
Luther ar prefera să evite un schimb
de scrieri polemice, în greaua si �
tuație în care se află. Din ambele
părți, prietenii se grăbesc să mijlo�
cească. Atât Melanchthon, cât și
Zwingli încearcă, în interesul cauzei
evanghelice, să facă încă o dată pace
între Basel și Wittenberg – și oste�
nelile lor par că sunt pe calea cea
bună. Atunci, pe neașteptate, 

Luther se decide să i se adreseze
el însuși lui Erasmus.

Cum s�a schimbat însă tonul,
după câțiva ani! Luther se apro�
piase la început cu politețe, cu ex�
tremă politețe de „marele bărbat“ –
cu plecăciunea smerită a unui
șco lar! Conștientizarea situației
sale istorice, simțământul misiu�
nii în fața poporului german dau
acum cuvântului său o patetică
fermitate. Ce înseamnă un duș �
man mai mult pentru Luther –
care a și intrat în luptă împotriva
papei și împăratului, împotriva
tuturor puterilor pământene? E
sătul de jocuri secrete. Nu vrea să
rămână în nesiguranță, nu�i tre�
buie vagi pactizări. „Vorbele și fra�
zele nesigure, dubioase, șovăitoa�
re trebuie măturate fără cruțare,
trecute prin ciur și date iute afară;
ele nu trebuie lăsate în voie.“ Lu �
ther vrea claritate. Pentru ultima
oară, el îi întinde mâna lui Eras�
mus, dar ea este de�acum înainte
apărată de mănușa de fier.

Primele cuvinte încă par poli�
ticoase și rezervate: „Am stat des�
tulă vreme liniștit, iubite domnule
Erasmus, și cu toate că am așteptat
ca întâi dumneavoastră, care
sunteți mai mare și mai în vârstă,
să puneți capăt tăcerii, inima mă
îndeamnă totuși după îndelungă
așteptare să încep eu, prin scri�
soare. Întâi, nu am nimic de obiec�
tat că dumneavoastră vă arătați
străin față de noi, pentru ca astfel
purtarea voastră să convină pa �
piștilor“. Pe urmă răzbate însă, pu�
ternică și aproape dis pre țuitoare,
adânca supărare împotriva celui
care tărăgănează mereu: „Deoarece
vedem că Domnul nu v�a dat atâta
perseverență, atâta înțelegere și
curaj ca să aprobați lupta contra
monstrului și să mergeți împotriva
lui cu toată încrederea alături de
noi, atunci nu vrem sa vă cerem
ceea ce este peste măsura propriilor

noastre puteri... Aș fi preferat însă
să văd că, cu toate însușirile dum�
neavoastră, nu v�ați amestecat în
treburile noastre; căci, deși ați fi
putut obține multe grație situației
și elocinței dumneavoastră, ar fi
fost totuși mai bine, de vreme ce
inima nu vă este cu noi, să slujiți pe
Dumnezeu numai cu talantul ce vi
l�a încredințat“. Luther regretă slă�
biciunea și rezerva lui Erasmus,
dar, la sfârșit, aruncă cuvântul de�
cisiv: însemnătatea acestei che�
stiuni a depășit de mult țelul lui
Erasmus și nu mai e pentru dânsul
nici o primejdie dacă ar porni îm�
potriva lui chiar cu toată violența și
cu atât mai puțin dacă, din când în
când, îl ia doar în zeflemea și îl de�
făimează. Imperios, aproape porun�
citor, el îi cere totuși lui Eras mus să
„se abțină de la orice vorbe în �
țepătoare, retorice și cu dublu în �
țeles“; și, mai presus de toate, dacă
nu poate face nimic altceva, „să 
rămână numai spectator al trage�
diei“ – și să nu se întovărășească cu
potrivnicii lui. Să nu�l atace prin
scrieri, după cum la rândul său, el,

Luther, nu vrea să întreprindă
nimic contra lui Erasmus. „A fost
destulă hărțuială până acum; tre�
buie să avem grijă de aici înainte să
nu ne sfâșiem și să nu ne nimicim
unii pe alții.“

Erasmus, suveranul împără �
ției umaniste, n�a mai primit de la
nimeni o scrisoare atât de aro�
gantă. Cu tot caracterul său pro�
fund pașnic, bătrânul nu e dispus
să se lase muștruluit cu asemenea
trufie și să fie tratat de sus, ca un
simplu flecar indiferent, de ace lași
om care solicitase odată, cu
umilință, protecția sa. „M�am stră�
duit mai mult pentru Evanghelie“,
răspunde el cu mândrie, „decât
mulți dintre acei care se fălesc
acum cu Evanghelia. Văd că re�
forma aceasta a dat la iveală oa�
meni corupți și răzvrătitori; și mai
văd că, cu toate științele și artele
frumoase, lumea merge îndărăt ca
racul, că amicițiile sunt rupte – și
mă tem că va izbucni o răscoală
sângeroasă. Pe mine însă, nimic
nu mă va face să las Evanghelia în
voia pasiunilor omenești“. SDC

Stefan Zweig – Erasmus 

CARTEA
Erasmus din Rotterdam a fost unul dintre cei mai
mari cărturari ai secolelor XV-XVI. Cunoștinţele
sale vaste și credinţa neclintită în Dumnezeu și în
oameni i-au adus admiraţia și respectul întregii
Europe. Din această ipostază a avut de două ori
șansa să contribuie decisiv la un drum european
unitar, mai luminos, însă de fiecare dată firea lui
sensibilă și nehotărâtă l-a făcut să rateze mo-
mentul prielnic, iar bătrânul continent a căzut

pradă unuia dintre cele mai sângeroase războaie
religioase. Stefan Zweig îl prezintă pe acest mare
om de cultură, care a lăsat moște nire nu doar
opere remarcabile, ci și idei și concepte aplica-
bile și în zilele noastre, în contrast cu adversarul
său, Martin Luther, cel care iniţial l-a venerat,
apoi a fost cauza declinului lui Erasmus și arti-
zanul confruntării dintre Biserica Catolică și cei
care doreau Reforma. O carte despre parcursul
unui om genial, despre disputele și frământările
lui, dar și despre lupta dintre pană și spadă și
tragicul triumf al pasiunii asupra raţiunii. 

AUTORUL
Născut în familia unui industriaș înstărit, Stefan Zweig (1881-1942)
își face studiile la Berlin și Viena. Călătorește mult încă din tine -
reţe (în Statele Unite, Franţa, Anglia, India), o cunoaște pe prima
sa soţie, Friederike von Winternitz, și se stabilește la Salzburg.
Este foarte popular în cercurile artistice din întreaga Europă și
este prieten, printre alţii, cu Arthur Schnitzler, Sigmund 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
diverse locuri: Londra, Bath, New York și, mai târziu, Rio și
Petrópolis, în Brazilia. A scris proză (Frica, Scrisoare de la o
necunoscută, Nerăbdarea 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, Maria Stuart – de asemenea
apărute la Editura Polirom) și memorialistică (Lumea de ieri).
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Live & online despre Bărbatul din
spatele ceții cu Mircea Cărtărescu, 
Florin Irimia și Virginia Lupulescu

Online & live pe Facebook: întâlnire
Alecart cu Cristian Fulaș & Ioșca

Vineri, 2 aprilie, la ora 19.00, pe pagina de Face�
book a Librăriei Humanitas de la Cișmigiu (fa�
cebook.com/LibrariaHumanitasDeLaCismigiu),
va avea loc lansarea volumului Bărbatul din
spatele ceții de Florin Irimia, apărut de curând
în colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

Vor vorbi, alături de autor: Mircea Cărtă�
rescu, Virginia Lupulescu.

Băiețelul introvertit, dar foar te curios în
privința tainelor vieții din Misterul mașinuțelor
chi nezești se întoarce în noul volum semnat de
Florin Irimia. Acum, povestire după povestire,
se con turează maturizarea lui, cu suișuri și
coborâșuri, cu pierderi dureroase, dar și mici
sclipiri de lumină. Viața personajului devine o
călătorie care pornește odată cu găsirea unei
cărți misterioase într�un vagon cu maculatură
și îl poartă din lumea reală în lumea viselor și
înapoi, din Macedonia, unde a petrecut o vacanță
în co pilărie, la Berlinul iubit al maturității.

Bărbatul din spatele ceții construiește, cu fie �
care episod, un bildungsroman emoționant,
po vestea unei vieți aflate mereu la răscruce, dar
care merită trăită, pentru a�și împlini menirea.

Florin Irimia s�a născut în 1976 la Iași. Este
cadru didactic la Facultatea de Litere a Univer �
si tății „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. Scrie
cronică literară din 2001, în calitate de co laborator
al revistelor „Dilemateca“, „Noua li teratură“, „Ob �
servator cultural“, „România literară“ și „Su� 
plimen tul de cultură“. În 2009 debutează ca
prozator în revista „Noua lite ratură“ (sub pseu �
donimul Eduard Tăutu), iar în 2011 publică la
Editura Brumar romanul Defekt, laureat al
Festivalului Primului Roman de la Chambéry,
Franța, 2013. La Editura Polirom i�au apă rut
romanele O fereastră întunecată (2012) și
Câteva lucruri des pre tine (2014), precum și
volumul de povestiri Misterul ma șinu țelor
chinezești (2017). SDC

Miercuri, 31 martie, la ora 19.00,
pe pagina de Facebook a Librăriei
Humanitas de la Cișmigiu (face�
book.com/LibrariaHumanitasDe�
LaCismigiu), va avea loc o întâl �
nire Alecart cu Cristian Fulaș &
Ioșca, noul său roman apărut de
curând la Editura Polirom. Vor
participa, alături de autor:Amalia
Carciuc, Anastasia Fuioagă, Raisa

Manolescu, Alina Vițel. Modera�
tor:Nicoleta Munteanu.

„Ioșca – un personaj memo�
rabil, de�o vârstă cu pietrele și la
fel de elementar ca ele, și un
roman cu mare forță epică, de un
impecabil rafinament stilistic și
narativ. Cristian Fulaș constru �
iește cu pricepere de arhitect des�
tinul unui om în care «simplitatea
dintâi a lucrurilor» se conjugă cu
o înțelegere profundă a lumii și a
oamenilor. O scriitură viguroasă
și amplă, infuzată de o debor�
dantă energie, face din acest
roman unul de o violentă fru mu �
sețe în care totul, imagini, fiin țe,
obiecte și idei se împletesc într�o
supraomenească tragedie.“ (Car�
men Mușat)

„În noul său roman, Cristian
Fulaș se desparte de biografism și
de autenticismul persoanei întâi,
reinventându�se ca povestitor al
unei lumi devălmașe, trăind foarte
aproape de natură, interferându�se

chiar cu întruchipările ei, tăcând
masiv și bând vârtos, acuplându�se
frecvent, frenetic, paroxistic. Re�
găsim marginalitatea, izolarea,
de cuplarea personajului de sine
din prozele anterioare. Regăsim și
acuitatea analitică – exersată în
mers, în flux, fără opriri anume –,
dublată acum de un talent evoca�
tor și creator de atmosferă. Nou în
acest roman este falsul comporta�
mentism al autorului, aparenta
neimplicare în minuțiozitatea
observației, lirismul camuflat în
tonul sfătos, sapiențial al relată�
rii. În fapt, în faptul literar, auto�
rul suplinește tăcerea persona�
jelor sale, asumă conduita lor,
scoate în evidență afectele lor pri�
mare, dar puternice, sugerează
profunzimea trăirilor elementare,
descoperă duioșia din gesturile
simple, domestice, prietenia neal�
terată de conflicte superficiale,
suferința atroce în fața pierderii
unei ființe iubite. Demersul său de

fond constă în dezexotizarea aces�
tei lumi ciudate, circumscrise în
ermetismul ei. O lume care ne
amintește de Sadoveanu, de Ște �
fan Bănulescu, de Gabriel García
Márquez, dar peste care plutește
suflul de un patetism discret, bine
temperat al autorului nostru.“
(Mircea Martin)

Cristian Fulaș, născut la 3
iulie 1978, în Caracal, a absolvit
Litere, apoi studii aprofundate de
teoria literaturii. Debutează în
2015 cu Fâșii de rușine (Gestalt
Books; Premiul „Observator cul �
tural“ pentru debut; Premiul
Colocviilor „Liviu Rebreanu“; Pre �
miul revistei „Accente“; nomina �
lizat la Premiile USR pentru 
de but; nominalizat la Premiul
Cartea Anului al „Ziarului de
Iași“). Fragmente din roman au
fost traduse în franceză, italiană,
germană, engleză, bulgară, croată,
suedeză, maghiară. În 2015 publică

Jurnal de debutant (Edi tura Tra �
cus Arte), iar în 2016 După plâns
(Casa de Editură Max Blecher &
Gestalt Books; no mi nalizat la
Premiul Cartea Anului al „Ziaru �
lui de Iași“). 

A tradus aproximativ cinci �
zeci de titluri din engleză, italiană
și franceză, dintre care amintim:
Visul lui Machiavelli (Christophe
Bataille), Vorbește�le despre bătă �
lii, regi și elefanți (Mathias Énard),
Mituri clasice (Jenny March),
Igitur • O arun care de Zaruri (Sté �
phane Mallarmé). 

De același autor, la Editura
Polirom au mai apărut volumul
de proză scurtă Cei frumoși și cei
buni (2017) și romanele Fâșii de
rușine (2018) și După plâns
(2019). În 2018 publică Povestea
lui Dosoftei la Editura Muzeelor
Literare Iași, în cadrul unui pro �
iect FILIT. Din 2019 traduce
Mar cel Proust, În căutarea tim �
pului pierdut. SDC
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SUPLIMENTUL LUI JUP

Începând cu Franța, unde este su�
pererou național, în întreaga Eu�
ropă și cam peste tot în lume,
galul Astérix, erou de bandă de �
senată creat de René Goscinny și
Albert Uderzo, este un uriaș suc�
ces. Fiecare nou album apărut
este un record de librărie în
Franța, cu tiraje de peste 1,5 mi�
lioane de exemplare. În lume s�au
vândut peste 360 de milioane de
albume, traduse în 111 limbi de
circulație internațională, regio�
nale sau minoritare (inclusiv în
latină). 

Există un singur loc unde ma �
gia Astérix nu a funcționat:Statele
Unite, țara comicsurilor cu supe�
reroi, s�a dovedit în special refrac�
tară aventurile micului gal.

America se cunoaște cu Astérix
de multă vreme. Despre acest per�
sonaj, apărut în 1959 în paginile
revistei „Pilote“, a scris „New York
Times“ încă din 1966, chiar când
„L’Express“ marca, încă de pe co�
pertă, existența „fenomenului As�
térix“. Editorii americani au con� 
 tactat imediat editorul francez,
Georges Dargaud, și i�au propus
să publice seria și în SUA. Numai
că prima ediție americană a Asté�
rix a fost un eșec. „Editura Morrow
a scos albumele cu Astérix într�o
țară care nu avea cultura benzii
desenate, în care BD�urile se vin�
deau sub formă de fascicule la
chioșc, unde librăriile nu erau
echipate pentru cărți de un ase�
menea format și totul la un preț

prohibitiv“, explică un specialist în
istoria BD, Jean�Paul Gabilliet,
profesor la universitatea Bor�
deaux�Montaigne. În plus, tradu�
cerea reproducea versiunea rea� 
lizată pentru piața britanică, ceea
ce suna cel puțin ciudat pentru ci�
titorul american.

La 10 ani de la acest eșec, Geor�
ges Dargaud încearcă să adapteze
seria la tipicurile americane și
propune ca Astérix să fie publicat
în serial în ziare, numai că această
modă cam dispăruse pe la sfâr �
șitul anilor ’60, iar cititorii prefe�
rau mai degrabă gaguri de sine
stătătoare, nu o serie ce trebuia
urmărită săptămână de săptă�
mână. În plus, tehnologia de tipă�
rire a ziarelor a epocii nu era prie� 
 tenoasă cu imaginile detaliate ale
seriei. Un alt dezastru.

Georges Dargaud insistă și, în
anii ’80, lansează albume traduse
special pentru americani, cu toate
glumele adaptate la cultura ame�
ricană. Dargaud deschide chiar
un birou la New York, însă poli�
tica lui editorială (de exemplu de
a inunda piața cu albumele din
seria Léonard) nu funcționează și,
din nou, Astérix înregistrează un
alt eșec.

„Astérix n�a avut niciodată vreo
șansă la noi, poate numai în rân�
dul cititorilor francofili“, spune
Terry Nantier, șeful editurii Pa�
percutz. O situație marcată chiar
de serialul Familia Simpson în
care, într�un episod din 2007, 
personajul Lisa se miră, intrând
într�o librărie francofilă: „Astérix!
Tintin! Credeam că nu există
decât la ora de franceză de la
școală!“.

La 60 de ani de la apariția lui
Astérix, Papercutz încearcă din
nou să lanseze personajul în SUA,
într�o versiune concepută pentru
piața americană: fiecare album
conține trei albume originale,
pre  țul este adecvat pieței, iar
toată seria este pusă prin mici
ajus tări și postfețe în contextul
cultural al epocii, demers absolut
necesar mai ales în era „culturii
cancel“. Ceea ce nu înseamnă că
asta a înșelat vigilența cerberilor
culturii woke... Într�un articol
despre serie publicat de revista
„Publishers Weekly“, Astérix este
pur și simplu descris drept un
„suprematist alb“ de către autorul
și criticul Ronald Wimberly. Cu
toate acestea, cel puțin pentru 
moment, Papercutz se declară

mulțumită de rezultat: „La șase
luni de la lansarea din 2020, în
plină pandemie, vânzările («nu �
mai» 70.000 de exemplare, compa�
rat cu tirajele franceze – n.r.) ne
de pășesc așteptările, dat fiind
contextul sanitar“.

Eșecul lui Astérix pe anumite
piețe este datorat în întregime
diferențelor culturale, spun spe �
cialiștii. În afară de SUA, micul gal
nu a fost primit cu entuziasm nici
în Japonia (o țară cu o mare tra �
diție în ce privește manga, for ma
autohtonă de BD) unde, totuși, al�
bumele au fost traduse de mem �
bri ai „echivalentului lo cal al
Academiei franceze“ și seria a fost
prefațată de legendarul au tor
nipon Osamu Tezuka. 

Numai că și aici diferențele cul�
turale au lucrat contra lui Astérix.
De exemplu, se explică în volumul
Astérix au Japon de Misako Ne�
moto, publicul japonez pur și sim�
plu nu concepe faptul că un
conducător precum Iulius Cesar
poate fi tutuit de cineva, iar indis�
ciplina eroilor galezi, prea indi �
vidua liști, este o valoare destul de
străină de societate niponă, unde
mult mai importantă este armo�
nia socială. SDC

Cum a ratat
Astérix invazia
Americii



CRONICA NEAGRĂ

n Bertrand Tavernier (79 de ani,
foto sus) – figură marcantă a ci�
nematografiei („Nașul cinemaului
francez“ – „Le Figaro“) care a 

debutat în rol de critic și a trecut
apoi, la începutul anilor ’70, în
spatele camerei cu un film, Le juge
et l’assassin, ce a luat Ursul de ar�
gint la Berlin. A avut o lungă cola�
borare cu actorul Philippe Noiret
și a câștigat numeroase premii 
de�a lungul întregii cariere.
n George Segal (87 de ani) – actor
american, celebru pentru rolul din
Cui i�e frică de Virginia Woolf, care
i�a adus o nominalizare la Oscar în
1967, dar și pentru rolurile din
King Rat (1965), Ship of Fools
(1965), Where’s Poppa? (1970) sau
din serialul The Gold bergs.
n Jessica Walter (80 de ani) –
actriță americană cunoscută din
zeci de producții precum Play
Misty for Me (1971), Arrested De�
velopment sau Amy Prentiss, care
i�a adus un premiu Emmy.
n Nawal al�Saadawi (89 de ani) –
scriitoare, medic și cunoscută ac�
tivistă feministă egipteană, mili�
tantă pentru emanciparea femei�
lor în lumea arabă, multă vreme o
țintă a grupurilor fundamenta�
liste religioase.
n George Rieu (87 de ani) – jurna�
list și scenarist de bandă dese �
nată, fost redactor�șef al săptă mâ�
nalului „Pif Gadget“ în perioada
în care această revistă a devenit
una dintre cele mai importante
publicații pentru cei tineri din
Europa. SDC

ANUL XVII NR. 727
27 MARTIE – 2 APRILIE 2021 15

www.suplimentuldecultura.ro

Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.

Adresă: Iași, B�dul Carol I, nr. 4, etaj 4, 
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111, 

fax: 0232/ 214111

Redactor�șef:George Onofrei

Redactor�șef adjunct:Radu Cucuteanu

DTP:Adina Arnăutu

Rubrici permanente:Bobi (Fără Zahăr),
Mădălina Cocea, Dragoș Cojocaru, 
Andrei Crăciun, Florin Ghețău, 
Cătălin Pavel, Radu Pavel Gheo 
Carte:Mihaela Pascu�Oglindă, Eli Bădică, 
Marius Miheț, Cristian Teodo rescu, 
Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu,
Ioan�Alexandru Tofan, Dana Pîrvan

Muzică:Dumitru Ungurea nu,
Cătălin Sava 

Film: Iulia Blaga 

Teatru:Oltița Cîntec

Caricatură:Lucian Amarii (Jup)

Grafică: Ion Barbu 

Actualitate:Nona Rapotan, 
Constantin Piștea

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribuție:Mihai Sîrbu 
tel. 0232/ 271333. 

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament:45 lei pentru 3 luni; 
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

NOUĂ DECENII DE KIRK

Actorul american William Shat�
ner (foto dreapta) a serbat în mar�
tie împlinirea vârstei de 90 de ani,
în timp ce promova noul lui film,
Senior Moment, și se pregătește să
serbeze în vară alături de fanii se�
rialului Star Trek, la o expoziție în
New York. Shatner, care a devenit
celebru pentru rolul căpitanului
Kirk în prima serie din Star Trek,
re cunoaște că nu a văzut serialul.
„Nu m�am uitat niciodată la Star
Trek“, spune actorul. „Sunt multe
episoade pe care nu le cunosc. Și
sunt filme din serie pe care nu le
știu. Am regizat al cincilea film,
am fost silit să îl văd. Dar a fost du�
reros pentru mine, fiindcă nu îmi
place cum arăt și ce fac pe ecran.“

GLOANȚE MADE IN LEMMY

La câțiva ani de la moartea cele�
brului Lemmy Killmister de la Mo�
törhead, conform ultimelor do� 
rințe ale acestuia, cenușa lui a fost
pusă în mai multe gloanțe care vor
fi înmânate celor mai buni prie�
teni ai lui. Doi dintre aceștia au
primit deja primele gloanțe: Riki
Rachtman, fost prezentator al
MTV, și Whitfield Crane, vocalistul
formației Ugly Kid Joe.

COLABORĂRI

Chitaristul Carlos Santana a
anunțat că pandemia de COVID i�a
permis să se izoleze și să lucreze și
astfel, în ultimul an, aproape a ter�
minat trei noi albume. Pe unul din�
tre acestea, numit Blessing and
Miracles, Santana îl are ca invitat pe
Kirk Hammett, chitaristul formației
Metallica, alături de care mai apar
doi muzicieni celebri, Steve Win�
wood și vocalistul formației Living
Colour, Corey Glover.

ORBAN ȘI MUZICA
POPULARĂ

Guvernul controversatului pre�
mier maghiar Viktor Orban are o
idee care îi cam îngrijorează pe
muzicieni: să finanțeze muzica
pop. Planul este ca guvernul să
ofere suma de 62 de milioane de
euro pentru descoperirea și for�
marea de talente, pentru finan �
țarea creațiilor muzicale și a chi �
  ziția de echipamente. Scopul? „În�
curajarea producțiilor pop și rock
maghiare de calitate care să de�
vină un ciment al identității na �
țio nale“, explică comisarul pentru

Cultură Szilárd Demeter, un scrii�
tor în vârstă de 44 de ani. „Identi�
tatea noastră națională a slăbit și
trebuie restaurată. În războiul
cultural feroce care se duce acum,
ches tiunea este de a vedea dacă
va mai exista peste 100 de ani“,
spune acesta. Mulți muzicieni un�
guri se tem însă că planul guver�
nului Orban înseamnă îndoctri�
nare și reducerea la tăcere a mul�
tor artiști.

KEANU, BRZRKR PE NETFLIX

La 56 de ani, Keanu Reeves este în
culmea succesului. Recent, el a
devenit autor BD după ce a scris
scenariul unei serii în 12 volume
numită BRZRKR. Cum seria s�a bu�
curat de un mare succes imediat
după lansare, Netflix i�a oferit lui
Keanu Reeves posibilitatea de a

adapta banda desenată sub formă
de film, dar și sub formă de serial
anime. BRZRKR este o poveste
despre un războinic nemuritor
(care seamănă leit cu Reeves) și
despre luptele acestuia de�a lun�
gul secolelor.

CASA LUI TOLKIEN 
NU VA FI SALVATĂ

Campania pentru a transforma în
muzeu casa din North Oxford în
care a scris Hobbitul și Săpânul
inelelor a eșuat, în ciuda sus �
ținerii actorilor Martin Freeman
și Ian McKellen. Participanții nu
au reu șit să strângă decât 1 milion
din cele 5 necesare pentru achi �
ziția ei, după ce a fost scoasă la
vânzare. Cu acești bani, se speră,
se va putea înființa un centru lite�
rar în Oxford.

PE SCURT
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The Rider de Chloé Zhao (Pre-
miul C.I.C.A.E. în secţiunea Quin-
zaine des Réalisateurs la
Cannes, 2017) vorbește foarte
bine despre cum renunţi la un
vis. Imediat după acest film,
Zhao a făcut Nomadland, iar
acum cineasta născută la Bei-
jing e în postproducţie cu primul
film la Hollywood, The Eternals,
din franciza The Avengers. La 39
de ani pe care îi face în 31 mar-
tie, cea care a fost comparată
cu Terrence Malick după pri -
mele filme (Songs My Brothers
Taught Me și The Rider) n-are
teamă să amestece producţiile
independen te art-house cu 
fabrica de bani. 

În filmele ei, despre care Alfonso
Cuarón spune că sunt „an act of
compassion“, Zhao vorbește des�
pre ce înseamnă să�ți păstrezi
identitatea fie că ești Lakota Sioux
și locuiești în rezervație (ca în
Songs My Brothers Taught Me),
fie că ești și indian, și cowboy (!) și
tocmai te�ai rănit grav la rodeo
(ca în The Rider), fie că ești și vă�
duvă, și falită și pleci cu rulota
prin America, descoperindu�ți
adevărata esență (ca în Nomad�
land). Să�ți păstrezi identitatea
nu înseamnă doar să păstrezi firul
care te leagă de neamul tău, ci și
să rămâi egal cu tine, să ții de mie�
zul care te face om și te menține
în curgerea firească a lumii. 

Printr�un misterios procedeu
alchimic legat nu doar de talent,
ci și de iubirea de oameni, Zhao
pleacă în filmele ei de la realitate
și ajunge la ficțiune folosind actori
neprofesioniști care joacă niște
versiuni ale lor în care există mult
din ei, astfel încât nu știi niciodată,
în nici o scenă, unde e gra nița din�
tre documentar și fic țiune. Miste�
rul face totul și mai fascinant;
cinemaul ei e adevărat și frumos în
același timp și în fiecare scenă.

Într�o perioadă în care lumea
se aliniază noilor norme politice
mimând de multe ori o empatie
pe care nu o are, Chloé Zhao vor �
bește despre outsideri cu același
respect cu care tratează povestea
în sine. Nu vezi nici o pancartă,
nici măcar intenția de a fi corectă
politic. (Feministă declarată, alt�
fel, a făcut primele două filme în
jurul unor personaje masculine.)
În The Rider a lucrat cu o adoles�
centă (sora eroului) care are sin�
drom Asperger și care e minuna�
tă. Regizoarea i�a sugerat o temă
de discuție în fiecare scenă, iar ea
și�a inventat replicile pe loc. Aju�
tată de regizoare, Lily luminează
fiecare scenă.

Eroul din The Rider se nu �
mește Brady Blackburn și e inter�
pretat de un nativ american &
cowboy pe nume Brady Jandreau.
Și în realitate, și în film, Brady era
campion de rodeo, dar după un ac�
cident grav la cap nu mai are voie
să urce pe un animal neîmblânzit. 

Înconjurat în film de tatăl și
sora lui reali (mama e vie în reali�
tate, dar moartă în film din ra țiuni
dramaturgice), Brady începe po�
vestea când tocmai a ieșit din spi�
tal și trebuie să învețe să re nun țe
la visul lui. Dar cum re nunți la un
vis când acesta nu ți�a ieșit din
inimă și când, în plus, mai ești și
cowboy? „Am vrut să le arăt bă �
ieților că e OK să fii vulnerabil“, a
spus regizoarea într�un interviu. 

Dar Brady nu e pregătit să ac�
cepte înfrângerea, mai ales când
cel mai bun prieten, Lane Scott
(acesta e și numele lui real), pe
care îl știe de la 2 ani și care era tot

campion de rodeo, a rămas parali�
zat după un accident de mașină
(în film nu se spune că a fost acci�
dent de mașină). Scenele cu Lane
sunt la fel de puternice ca cele cu
Lily; simți că sunt pe bune. Zhao
spune în interviuri că s�a ferit cât
a putut să nu�l victimizeze.

Fără prea multă acțiune, fil�
mul îl urmărește pe Brady con�
fruntându�se cu iremediabilul. În
realitate, Brady s�a urcat pe cal la
două săptămâni după operația pe
creier, iar acum și�a făcut fermă de
cai și s�a apucat de actorie. În film
el atinge fundul depresiei, dar în
fiecare moment ai senzația că
urmărești un om în carne și oase și
că tot ce i se întâmplă e real (cu atât
mai impresionant, deci, să�l vezi
îmblânzind un cal sub ochii tăi).

Comentariul social e discret,
dar eficace. Ce să caute un indian
& cowboy angajat la supermarket,
ce să facă el în lumea civilizată?
Însăși dubla identitate de indian
și cowboy e paradoxală, dar Zhao
e mult prea deșteaptă pentru a
îngroșa ideea, lăsând acest western

modern să curgă aproape de la sine. 
Toți prietenii lui Brady sunt

prietenii din viața reală. Toți sunt
nativi americani legați de cai și de
rodeo. Filmul le e, de altfel, dedi�
cat sportivilor de rodeo care tră�
iesc viața în calupuri de câte opt
secunde. Adevăraților, celor care
își riscă pielea pentru visul lor și
care găsesc în el un mod de a se
conecta (fie și inconștient) la
transcendență.

Și în film, și în realitate Brady
e credincios. „Caii te fac să te simți
mai aproape de Dumnezeu“, a zis
într�un interviu. Iar într�o zi la
radio i�a spus jurnalistului: „Când
mă uit în ochii unui cal, ochii lui
îmi spun mai multe decât mi�ați
spus dumneavoastră în această
discuție. Fără supărare“. Zona
aceea de simplitate, forță și legă�
tură cu natura/ Dumnezeu, Chloé
Zhao a simțit�o când l�a cunoscut
pe acest tânăr și cu ajutorul lui a
făcut un western uman și actual,
deși nostalgic pentru paradisurile
pierdute. Un film național și uni�
versal, cum am spune la școală. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Identitate

Acum câteva zile stăteam la pala�
vre telefonice cu un prieten
bucureștean. 

Despre ce proiecte artistice mai are
fiecare, despre cum vrea el să
scoată un album pe vinil pentru a
aniversa 20 de ani de carieră muzi�
cală și își dorește să cânt și eu o
strofă în nu știu ce cântec al său. Ca
orice discuție din ziua de azi, totul

a alunecat spre situația pandemică,
mai exact stresul locuitorilor capi�
talei legat de o nouă carantinare.

Mi�a adus argumente care jus�
tificau, în viziunea lui de cetățean,
necesitatea de a nu se închide capi�
tala. Cel mai interesant mi s�a
părut faptul că se temea de dezvol�
tarea orașului Cluj�Napoca. Caran�
tinarea prelungită a Bucureștiului
ar putea da clujenilor un răstimp
pentru a apăsa pedala de acce �
lerație a progresului într�un ase�
menea hal încât să devină forța
economică numărul unu a țării, un
fel de Milano raportat la o Romă
țintuită de propria inerție. Eu am

încercat să�l calmez, spunându�i că
totuși decalajele sunt încă mari și
greu de surmontat, însă el a conti�
nuat să expună o listă de realizări
tehnologice uimitoare despre care
a auzit că sunt pe cale să fie imple�
mentate de ardeleni și despre care
vă jur că nu aveam habar. 

De exemplu eu nu știam nimic
despre sensul giratoriu care se
mișcă singur. Cică oprești mașina
și se învârte intersecția cu totul,
oprindu�se în dreptul străzii pe
care vrei să îți continui deplasarea,
totul fiind dirijat de către un po �
lițist DJ. Sau că firma de salubri�
zare din Cluj�Napoca este complet
digitalizată, în sensul că nu mai
există mașini și nici gropi de gunoi,
ci toate reziduurile sunt ginite prin
satelit, selectate cu un clic dreapta

de la mouse, apoi li se face upload
în cloud, un fel de recycle bin stra�
tosferic atât de ecologic, încât este
invizibil. De multe ori nici nu apuci
să scuipi guma pe trotuar, că ți se
vaporizează la jumatea distanței, se
convertește în biți mentolați și dis�
pare, în timp ce în București încă se
simte miasma scandalurilor dintre
Clotilde Armand și Romprest. Eu
ascultam cu gura căscată, de parcă
voiam să las să�mi cadă o ciungă
imaginară și să nu dau de înțeles
că nu stăpâneam mai mult de un
sfert din termenii tehnici care îmi
erau prezentați. Mai aruncam câte
un da sau un aha pe unde credeam
că ajută.

Apoi mi�a vorbit despre me�
troul clujean, iar aici am revenit
cu picioarele pe pământ, sau sub

pământ, fiindcă am văzut, pipăit și
folosit acest mijloc de transport în
București. Cică nu i se pare nor�
mal ca în provincie să existe așa
ceva, fiindcă nu are încredere în
inginerii ardeleni și se teme ca nu
cumva, dintr�o eroare de calcul, să
ajungă primii pe sub pământ până
la Otopeni. SDC
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Minute nelimitate

The Rider, de Chloé Zhao
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