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Lumi în conflict – despre cărțile
scriitoarei Françoise Sagan

CONSTANTIN PIȘTEA

Poreclită Kiki și îndrăgostită de
animale, Françoise nu a fost foar �
te atrasă de școală și s�a afirmat
mai degrabă ca un elev rebel, fiind
exmatriculată la un moment dat
din cauză că a atârnat un bust al
lui Molière de o sfoară. Mai mult
decât atât, nu a trecut bacalaurea�
tul decât din a doua încercare și,
deși a fost admisă la facultate în
toamna lui 1952, nu a absolvit.
Totuși, acea perioadă a fost în �
soțită de două mari câștiguri în ce
o privește pe Françoise Sagan: la
Sorbona și�a întărit relația de
prietenie cu fiica lui André Mal�
raux, Florence, iar după ce a ratat
un examen din primul an de stu�
dii și�a petrecut vara lui 1953 res�
criind romanul la care lucra de
ceva vreme.

Pseudonimul „Sagan“ a fost
preluat de la un personaj din ci�
clul lui Marcel Proust, În căutarea
timpului pierdut, iar Bonjour tri�
stesse, romanul de debut, i�a fost
publicat în anul 1954, pe când
avea numai 18 ani. Cariera ei lite�
rară s�a întins până spre anul
2000, timp în care, mizând pe un
stil de roman psihologic cu sub �
straturi existențialiste, a scris și
piese de teatru, scenarii sau ver�
suri pentru cântece. Considerată
copilul teribil al scenei culturale
franceze din anii ’50�’60, Sagan a
publicat peste 50 de titluri – ro�
mane, povestiri, piese de teatru,
eseuri și memorii, dintre care:Un
certain sourire (1956), Dans un
mois, dans un an (1957), Aimez�
vous Brahms... (Vă place Brahms?,
traducere din limba franceza de
Ana Antonescu, Editura Polirom,
2015), Toxique (1964), Des bleus à
l’îme (1972), Musiques de scènes
(1981), Avec mon meilleur souve�
nir (1984), De guerre lasse (1985),
Sarah Bernhardt: le rire incassa�
ble (1987). 

A fost căsătorită de două ori.
Prima dată, în 1958, cu un bărbat
mai în vârstă decât ea cu 20 de
ani. A divorțat peste doi ani, chiar
dacă el, Guy Schoeller, era editor
la Hachette. Apoi, după alți doi
ani, s�a căsătorit cu Bob Westhoff,
un playboy american, cu care a
avut și un băiat, Denis, în iunie
1962, dar a divorțat în anul ime�
diat următor. 

Un alt eveniment major din
viața sa s�a produs la 14 aprilie
1957, când a fost implicată într�un
accident rutier, în urma căruia a
fost în comă pentru o vreme. Îi
plă cea să conducă în viteză și mai
ales să ajungă la volanul Jaguaru�
lui său până la Monte Carlo. Era
dependentă de jocuri de noroc și
de diverse medicamente, dar și de
alcool. Se spune că, la o vizită a
poliției, câinele său, Banko, i�a
condus pe polițiști către un loc în
care ascunsese cocaină, iar când
ar fi fost pusă în fața faptului îm�
plinit, Françoise ar fi spus:
„Priviți! Și lui îi place!“.

Doborâtă de o embolie pul�
monară în 2004 (24 septembrie),
la vârsta de 69 de ani, Françoise
Sagan a fost înmormântată de
Seuzac (Lot), aproape de Cajarc,
locul în care s�a născut, iar viața
sa a devenit subiectul unui film
intitulat chiar Sagan (regizat de
Diane Kurys, 2008). Actrița fran�
ceză Sylvie Testud a jucat rolul
său în acest film. 

Multe dintre operele lui Fran �
çoise Sagan au în centru perso�
naje dezorientate, implicate în
relații complexe, de multe ori lip�
site de moralitate. Așa a fost și
Bonjour tristesse (1954), romanul
de debut, care a scandalizat socie�
tatea franceză de la jumătatea se�
colului trecut, s�a vândut în peste
două milioane de exemplare și a
fost tradus în douăzeci de limbi. 

Françoise avea să dezvăluie
câteva dintre sursele de inspirație
ale începutului carierei sale de
scriitoare: pe André Gide l�a citit

Am citit Bonjour tristesse și Cele patru colțuri ale
inimii, ambele apărute la Editura Polirom, pentru
a descoperi o voce altfel: Françoise Sagan. 

Născută la 21 iunie 1935 în Cajarc, Lot (Franța), Françoise Sagan 
(de fapt, Françoise Quoirez) a avut șansa unei familii de condiție bună. 
Tatăl ei era directorul unei companii, iar mama, fiica unor proprietari de
terenuri. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, familia ei a trăit 
la Dauphiné și Vercors (în apropiere de Lyon), departe de casa din 
arondismentul 17 parizian la care avea să se întoarcă după război. 
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când avea 13 ani (Les Nourritures
terrestres), pe Camus, la 14 ani
(L’Homme révolté), iar pe Rim�
baud (Illuminations), la 16 ani.
Totuși, mai mult decât orice scrii�
tor, s�a recunoscut influențată de
Marcel Proust – „Proust m�a în �
vățat totul“, spunea Françoise în
1984, amintindu�și că, atunci când
tatăl ei a rugat�o să�și aleagă un
pseudonim pentru primul său ro �
man, ea s�a orientat în mod logic
către Proust, în scrierile căruia a
găsit numele Sagan.

UN ROMAN DESPRE NEVOIA
DE FRIVOLITATE A
GENERAȚIEI DE DUPĂ RĂZBOI

Bonjour tristesse (Editura Poli�
rom, 2018, traducere din limba
franceză de Ana Antonescu) a fost
ecranizat de trei ori, iar versiunea
care s�a impus este cea din 1958,
în regia lui Otto Preminger, cu
Deborah Kerr, David Niven și
Jean Seberg în rolurile principale. 

„Una dintre senzațiile litera�
turii secolului XX“, după cum a
notat „The Daily Telegraph“, Bon�
jour tristesse mizează pe o nara �
țiune minimalistă, avându�i în
centru pe Cécile, o adolescentă
care încearcă să înțeleagă și să
controleze lumea din jur, și pe
tatăl ei, Raymond, un bărbat de
patruzeci de ani, văduv de cinci�
sprezece, un bărbat plin de viață
pe care încearcă să o trăiască cât
mai din plin. Cei doi petrec o
vacanță de vară pe țărmul Medite�
ranei, împreună cu una dintre iu�
bitele lui Raymond, Elsa, o tânără
însetată de viață mondenă, cu care
Cécile se înțelege foarte bine. Însă
situația se complică în momentul
în care sosește în vizită Anne, o
prietenă de familie mai veche, o fe�
meie cultă, stilată, responsabilă,
un fel de contrapunct pentru hao�
sul din viața lui Cécile și Raymond,

cei pentru care noțiunile de fide�
litate, gravitate sau angajament
erau arbitrare, sterile.

Văzându�și amenințată lumea,
Cécile pune la cale, cu ajutorul
noului ei iubit, Cyril, o intrigă prin
care să atenueze impactul puter�
nic pe care�l are sosirea lui Anne.
Totuși, tatăl ei este gata să o ia de
soție pe Anne și să uite de Elsa. „De
plictiseală, de liniște mi�era însă
cel mai teamă. Ca eu și tata să fim
liniștiți înlăuntrul nostru, aveam
nevoie de agitație la exterior. Și
Anne nu ar ști cum să accepte
acest lucru“, povestește Cécile.

Bonjour tristesse este și ro�
manul unei prietenii inedite din�
tre tată și fiică, dar și cel al unei
formări/ deformări adolescentine,
după cum poate fi interpretat și
ca o poveste despre nevoia de fri�
volitate a unei generații care a
crescut în umbra celui de�al Doilea
Război Mondial. „Gustul plăcerii,
al fericirii reprezintă singu ra la�
tură coerentă a caracterului meu“,
recunoaște Cécile, fără a fi sin�
gura în această postură. Mul te
dintre personajele de aici trăiesc
într�o libertate și o lejeritate de
invidiat, pe care rigiditatea prin�
cipială a unora ca Anne le tulbură
puțin, dar nu le poate schim ba
profund. 

Este uimitor că romanul a fost
scris de o tânără de numai 18 ani,
capabilă, în ciuda vârstei, să dez�
volte câteva personaje și relații
extrem de complexe, cu încrengă�
turi psihologice și cu o finețe sti�
listică remarcabile. Două lumi
sunt puse în conflict aici, în Bon�
jour tristesse, iar până la urmă, în
mod simbolic, una va avea câștig
de cauză. Cât de profund schimbă
acest conflict starea de lucruri
inițială este de văzut și de analizat
citind acest roman saganesc, un
roman care a impus din start un
stil și o voce, despre care avea să
scrie mulți ani mai târziu fiul lui

Françoise, Denis Westhoff: „am re�
găsit de�a lungul paginilor liber�
tatea absolută, spiritul detașat,
umo rul scrâșnit și curajul care
frizează insolența“. Aceste cuvin �
te, care surprind esența scriiturii
lui Françoise Sagan, sunt cu tri�
mitere la o carte recuperată, un
roman neterminat, pe care Denis
l�a împins spre publicare la șai �
zeci și cinci de ani de la debutul
mamei sale. 

DRAGOSTEA CA 
UN COLAC DE SALVARE

Cele patru colțuri ale inimii (Edi�
tura Polirom, 2020, traducere din
limba franceză și note de Mădă�
lina Ghiu), chiar dacă este o carte
nefinisată, care ar fi putut arăta
cu totul altfel dacă Françoise ar fi
avut răgazul de a o șlefui, pro�
pune tot un miniunivers tensio�
nat, cu relații amoroase și im� 
plicații ce țin de educație, morali�
tate și libertate. Familia burgheză
Cresson are de gestionat o dramă:
Ludovic, fiul industriașului bogat
Henri Cresson, se reface după un
accident de mașină provocat de
soția sa, Marie�Laure. Problema
aici este că nimănui din această
casă nu�i pasă de altcineva în afară
de propria persoană, iar Ludovic,
după ce că este victima acelui acci�
dent, ajunge să fie tratat ca un han�
dicapat chiar de cea care ar trebui
să�i fie aproape, soția lui. Doar că,
precum în Bonjour tristesse, peste
starea de fapt inițială vine elemen�
tul care tulbură apele: aici este
vorba despre mama lui Marie�
Laure, Fanny Crawley, care sosește
la domeniul La Cressonnade, cui �
bul familiei Cresson, așa cum Anne
a pătruns în universul lui Ray�
mond și Cécile din romanul de
debut al lui Françoise Sagan. 

Ludovic se îndrăgostește ne �
bunește de mama soției sale, so�
sită tocmai pentru a�și ajuta fiica
să iasă din impasul în care�i in�
trase căsnicia. Însă, deși cel con�
sultat de medici, cel internat și
marginalizat este Ludovic, care
„iubea femeile cu pasiune, iubea
romantic dragostea, probabil sin�
gura artă pe care o practica cu pri�
cepere și pasiune“, pare că toate
celelalte personaje ar avea nevoie
de ceva mai multă consiliere decât
supraviețuitorul accidentului auto.
Iar acesta se ține strâns de poves�
tea lui de iubire precum înecatul
de colacul de salvare. 

Un alt element de legătură cu
Bonjour tristesse, deloc de negli�
jat, ar fi faptul că Ludovic a crescut
fără mamă. Parțial, forând în uni�
versul psihologic al personajelor

sale, Françoise Sagan pune accen�
tul pe instabilitatea emoțio nală
de azi în conexiune cu anii în care
echilibrul pe care�l oferă mama a
lipsit. Așadar, dacă în romanul de
debut îi avem pe Raymond și Cé�
cile, cu lumea lor de plăceri și haos,
aici survolăm domeniul La Cres�
sonade, unde Ludovic descoperă
în soacra lui mama și soția pe care
nu le�a avut. 

Cu toate că este clar un ro �
man nefinisat, Cele patru colțuri
ale inimii șochează și tulbură cel
puțin în aceeași măsură ca Bon�
jour tristesse. Este o carte sosită în
prelungirea atâtor altor titluri
care au făcut�o celebră pe Fran�
çoise Sagan, cu aceleași tăieturi
surprinzătoare, cu același umor
de multe ori amar și cinic, cu con�
flicte și interese și cu neverosimi�
lul transformat în verosimil în
numai câteva cuvinte sau replici.
„Cerul se distra pe seama lor: ori
era frumos, auriu, ca toamna, ori
era prea cald, apăsător, ori ploua

și tuna. (...) Numai Ludovic era im�
placabil acolo, privirea lui Ludo�
vic, puloverul lui Ludovic, mâinile
lui Ludovic, fericirea lui Ludovic,
iar Fanny nu putea să i se sustragă
și nici nu dorea asta cu adevărat.“

Când o citești pe Françoise
Sagan nu ai cum să nu�i remarci
sti lul, amprenta specială. Ca un
somelier, știi că acolo este o aromă
nobilă. Sunt detalii care�ți vorbesc
despre cât de diferită este de orice
altceva ai mai citit, dar și elemente
care ți�o vor păstra în minte ca pe
un vin special. Iar când ai totul în
față, viața ei și cărțile pe care le�a
scris, parcă ți�e și mai limpede că
sunt atât de multe lucruri care trec
din intimitate în ficțiune, încât e
cum nu se poate mai util să citești
romanele cuiva pentru a�l cu noaș �
te mai bine. Cel puțin în cazul lui
Sagan chestiunea aceasta este va�
labilă. Zbuciumul personajelor
sale este zbuciumul său, după cum
tot ale sale sunt și dorința de liber�
tate și de afecțiune. SDC
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Continuă pandemia (din păcate),
continuă și Jurnalul.

Luni, 5 aprilie
Marius Lăcătuș împlinește 57 de
ani. Despre trecerea timpului, de�
ocamdată atât. 

Îi aniversăm astăzi (printre
alții) pe cei care poartă numele
sfinților Diodor, Serapion, Teodul
și Agatopod. La mulți ani tuturor,
dar mai ales lui Teodul și Agatopod.

Notă din Jurnal de acum doi
ani: Și în tot acest timp în județul
Bacău într�o hală de bulion s�au
produs orgii sexuale, ne mai in �
formează presa. Cuvinte�cheie:
Bacău. Hală. Bulion. Orgii. 

Duminică, 4 aprilie
Vești excelente. Au și bulgarii șo �
șoaca lor. Dar fiind totuși bulgari,

șoșoaca e parte bărbătească:Slavi Tri�
fonov. Ceea ce înseamnă că se poate
organiza o morga natică de toată
frumusețea la noi în salonul spe�
cial al balamucului balcanic. E cale
liberă spre un nou imperiu care să
țină unite sub același stindard al
refuzului gân dirii și teritoriul de la
nord de Dunăre, și pe cel de la sud.

Sâmbătă, 3 aprilie
Sunt mai de modă veche. Arareori
intru în timpul prezent, fiindcă
nu�mi place aici, e prostia ga lo �
pantă. Așa. Și am permis de con�
ducere (categoria B) de douăzeci
de ani, dar, fiindcă participanții la
trafic sunt adeseori tâmpiți, nu
respectă regulile și ca atare mă
enervează, evit pe cât posibil să
urc la volan. Și e posibil, e. Pot să
stau și zece ani nemers, nu mă

deranjează, ba chiar dimpotrivă.
Dar ce îmi place e că am constatat
că am rămas cu arsenalul de în �
jurături din anul 2001, în timp ce au
apărut tot felul, mai noi. Înjur boul
tot cum am apucat pe vremea lui
Năstase, de pildă:boule, nu vezi că�l
ai pe cedează? Vor besc și o limbă
moartă și e foarte frumos așa.

Dacă intrai la pușcărie pe via �
ță în 1996, anul ăsta ieșeai, fiindcă
se făceau cei 25 de ani. Atât e
viața: din 1996 până în 2021.

Eu am un bunic bulgar (90
spre 91 de ani). Să tot fie vreun
deceniu de când, fiindcă nu mai
putea să îndure emisiunea Dănuț
SRL, a scris epistolă către TVR să�l
dea afară pe alde Bittman, pentru
că nu vrea să�l aibă angajat pe

ăsta pe banii săi de contribuabil.
Astăzi bunică�meu a găsit prilejul
să constate pe bună dreptate că el
de douăzeci de ani ne tot spune că
Bittman e cum e, dar nu�l ascultă
nimeni. Are dreptate, ce să mai.

Cum zice și francezul când e
vorba de combinagii: căutați
chioșcăreasa.

Vineri, 2 aprilie
Îmi e îngrozitor de dor de casete
video, casete audio, discuri, com�
pact�discuri, „ziua colegului“ și
„fotbal minut cu minut“. Ar fi tre�
buit să vină sfârșitul lumii în
1992, ar fi fost îndurabil.

Aștept vaccinul ca pe Godot.
Între timp, tovarășul colonel Gheor �
ghiță anunță noi recorduri de

vaccinați la hectar. Unde e Rebengiuc
să vină ca la revoluție cu un sul?

Am revăzut Videogramele unei
revoluții. Dintre toți cei „emanați“,
l�am remarcat pe Mazilu, care,
făcând un nou „program“ de re �
venire a democrației în România,
evocând separarea puterilor în stat,
plin de elanul revoluțiunii exclamă
de parcă l�ar fi scris Nenea: „Așa
cum a vrut Montesquieu!“.

Joi, 1 aprilie
Bunul Dumnezeu e uneori crud.
Astăzi, 1 aprilie, e ziua lui Cîțu,
premierul. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (29)

Într-unul din eseurile din Imposi-
bila întoarcere, Marin Preda laudă
un istoric contemporan pentru
că, deși ar fi putut scrie 15.000
de pagini despre subiectul re-
spectiv, a scris doar „de zece ori
mai puţin, având deci, asemeni
unui mare romancier, intuiţia atât
a limitelor curiozităţii și atenţiei
cititorului, cât și a limitei interesu-
lui pe care îl poate stârni un ast-
fel de subiect“.

Te lasă visător ideea asta, a citito�
rului a cărui pasiune și concen�
trare încep să slăbească după
pagina 1.500. Despre volumul res�
pectiv – William Shirer, The Rise
and Fall of the Third Reich, al
cărei titlu îl citează de fapt după o
traducere franceză – Preda spune
că această „admirabilă carte“ este
un „al doilea Război și pace al tim�
purilor noastre“ și subliniază că
autorul a scris�o consultând ne�
numărate cutii de documente,
așadar ar fi putut scrie incompa�
rabil mai mult. 

De�asta nu cred că Preda glu �
mește în pasajul respectiv, adică
în nici un caz nu îl ia peste picior

pe autor pentru că s�ar fi lungit.
Era o vreme când îmi plăcea

să citesc romane groase din moti�
vul banal că nu voiam ca persona�
jele să intre și să iasă prea repede
din viața mea, după ce adică eu
de�abia le amenajasem spații
complexe de cazare. Acum nu mai
am timp de citit așa ceva – firește
că dau vina pe lipsa timpului, ca
să nu trebuiască să recunosc că de
fapt ochii mei sunt de mulți ani
obișnuiți să sară dintr�un colț al
altuia al ecranului fără noimă și
fără ca mintea să mai rețină
nimic. În general însă am impre�
sia că și alți cititori au coborât
standardele sub limita rezonabilă

de 1.500 de pagini, preferând o
lectură care să nu depășească
două�trei paragrafe. Încerc să văd
în atitudinea lor o opțiune sa �
piențială a frugalității, a elimină�
rii barocului și larmei, prin care
cititorul de azi alege să citească
puțin, pentru a reflecta enorm. 

Una din cele mai bogate tra �
diții culturale o are căinatul sorții
culturii. Dacă ne gândim că abso�
lut fiecare generație s�a văzut ne�
voită să constate că „azi nu se mai
citește cum se citea pe vremuri“,
singura concluzie posibilă e că cel
mai mult citeau oamenii din pa�
leolitic. Mai aproape de noi, și lui
Eliade i se părea că cititorul e prea
grăbit și că romanele clasice be�
neficiaseră de un public mai ospi�
talier, mai dispus să asculte până
la capăt. 

În Jurnalul portughez zicea
că dacă Tolstoi ar fi fost tot timpul
îngrozit că pagina cutare e banală
sau repetitivă, că adică l�ar putea
plictisi pe cititor, n�ar fi apucat să
construiască nimic serios. Sensul
pasajului, așa cum mi�l amintesc
(nu am cartea la îndemână) era că
spectrul unui cititor agitat, care

vrea urgentarea satisfacțiilor, ca �
re constată că de jumătate de pa�
gină nu i s�a mai livrat nici o
scenă intensă și nici un citat me�
morabil, i�ar fi împiedicat pe cla�
sici să creeze de�a lungul roma� 
nelor platformele care să dea, la
vremea potrivită, greutate și miză
mesajului. (De altfel, în mâini ar�
tistice bune, repetitivitatea poate
fi o unealtă fină, indispensabilă
chiar. Tot așa cum nici ritualurile
nu au apărut pentru că reprezen�
tau metodele cele mai rapide de a
îndeplini ceva.)

M�aș întoarce în încheiere la
același eseu lui Marin Preda (pu�
blicat inițial în revista „Luceafă�
rul“). Despre cartea lui Shirer zice
că a citit�o și recitit�o de câteva ori
și i�a „plăcut așa de mult, încât simt
un regret că divulg aici această
lectură parcă numai a mea“. Ce e
simpatic nu e că Preda citea isto�
rie. (Din Cel mai iubit dintre pă�
mânteni suntem cât pe�aci să
rămânem cu impresia că citea nu �
mai filosofie…) Ci faptul că un
bestseller internațional, cu mi�
lioane de exemplare vândute în
lumea vestică în anii ’60, putea să
fie, pentru un cititor român, o
carte ezoterică, descoperirea ta
per  sonală cu care ești într�o
tandrețe secretă. Bineînțeles, nu e
vorba aici numai de circumstanțe,
adică de faptul că era greu, uneori
imposibil, să găsești în România
comunistă cărți care erau pe toate
drumurile în SUA și în Occident.

E vorba de faptul că se poate în�
tâmpla ca un scriitor altminteri
uriaș, faimos, să fie într�o pe�
rioadă a vieții tale, proprietatea ta
personală, atunci când, dintr�un
motiv sau altul, nimeni din prie�
tenii tăi nu�l citește și n�a auzit de
el, când profesorii ridică din
umeri, când la televizor nu e
vorba despre cărți. Poate nici nu
știi că el e, de fapt, faimos, crezi că
ești unicul lui cititor, cel sau cea
pentru care această carte a fost
scrisă special, scrisă, să zicem, de
Romain Gary, acest nume înde�
părtat pe o copertă a colecției Me�
ridiane din anii ’60. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Scriitor proprietate
personală



Mă miram săptămâna trecută
și mă mir în continuare cum 
le-a putut trece prin cap unor
oameni să pretindă ca un
poem – în cazul de faţă The Hill
We Climb al Amandei Gorman,
recitat de tânăra poetă de cu-
loare la investirea în funcţie a
lui Joe Biden – să fie tradus de
cineva de aceeași rasă, vârstă
și profil ideologic cu autoarea.
Și, pe deasupra, cum s-a putut
să ia cineva în serios o aseme-
nea pretenţie. 

Dar uite că s�a putut, că lumea a
luat�o în serios și acum unii în�
cearcă să scoată piatra din baltă,
ca în cunoscutul proverb româ�
nesc, pe care bănuiesc că – în
aceeași logică – nu l�ar putea tra�
duce un costarican decât dacă e
alb și urmaș de români.

Că e o prostie, poate bine in �
tenționată, dar pornită dintr�un zel
activist nefiltrat de rațiune, asta e
limpede. Traducătorul transpune
un text dintr�o limbă (și cultură)
focalizându�se pe un public dintr�o
altă cultură (și limbă). El mediază

înțelegerea dintre textul original și
publicul din cultura și limba în
care traduce. Hai să acceptăm pen�
tru o clipă ideea nătângă că rasa,
genul și vârsta – eventual și orien�
tarea ideologică – favorizează
înțelegerea textului și că un tradu�
cător de culoare (sau alb sau asia�
tic) înțelege mai bine un autor de
culoare (sau alb sau asiatic). Dar în
acest caz, dacă există într�adevăr o
barieră rasială sau de gen care ne
împiedică să ne înțelegem vorbele
unii altora, traducătorul „conform“
nu face altceva decât să mute ba�
riera cu o persoană mai încolo: tra�
ducerea lui, tocmai fiindcă implică
împărtășirea unor trăsături co�
mune cu autorul – și nu cu cititorii
potențiali –, va suna fals în urechile
cititorilor care nu împăr tă șesc
aceeași rasă, cultură, educație cu
autorul și  traducătorul. 

Altfel spus, dacă traducăto�
rul, din postura de alb privilegiat
european, nu�l înțelege pe negrul
oprimat din America, de ce l�ar
înțelege cititorii albi „privilegiați“
europeni pe traducătorul negru
european – oprimat sau nu? 

Bariera dintre rase este inexpug�
nabilă: aceasta este sugestia im �
plicită și aceasta este panta peri�
culoasă ideologic pe care alunecă
susținătorii unor asemenea idei.
Se schimbă, eventual, raporturile
de putere, dar bariera rămâne,
diferențele sunt mai importante
decât asemănările, rasa e mai im�
portantă decât calitatea generică
de ființă umană. Rasa ne dife �
rențiază cultural, intelectual, deci
calitativ – spre asemenea idei con�
duc intervențiile radicale ale
activiștilor de profesie. Adică toc�
mai spre opusul  ideologiei promo�
vate de Amanda Gorman în poemul
ei. Ideea traducerii „conforme“, ac�
ceptată, din păcate, chiar de repre �
zentanții tinerei poete, conține
măcar un pic de rasism implicit,
doar că de sens invers decât cel
standard, cel clișeizat.

Adevărul e exact pe dos, iar
traducerile și traducătorii, la fel
ca tălmacii de odinioară, sunt
purtătorii lui. Traducătorul e un
mediator tocmai pentru că trăsă�
turile comune, general umane,
prevalează asupra diferențelor.

De aceea un traducător e selectat
cu ochii spre publicul�țintă. Nu
trebuie să fie unul care împăr �
tășește experiențele autorului și
se deosebește de potențialii citi�
tori majoritari, ci tocmai dimpo�
trivă: trebuie să își cunoască
publicul (majoritar), să îi împăr �
tășească și înțeleagă mentalitatea,
ca să poată traduce corect mesa�
jul. Nu trebuie neapărat să fie
emoționat de textul pe care îl tra�
duce – cel puțin nu atunci când îl
traduce –, ci să înțeleagă ce face
textul să fie emoționant, în așa fel
încât să transmită emoția cititori�
lor. Orice ar zice unii și alții, tra�
ducerea e un proces rece și în
mare măsură rațional, iar expe �
riența traducătorului e mai im�
portantă decât afinitatea biogra� 
fică ori etno�rasială cu autorul. În
caz contrar, traducerea e ratată,
iar mesajul, indiferent de limba în
care e transmis, se învârte în
același cerc mic al comunității de
rasă, gen etc. și riscă să nu fie
înțeles nici măcar acolo, din cauza
diferențelor culturale – în cazul
și contextul de față unele majore,

căci între un negru american și
unul european diferențele sunt
mai mari decât între europeni în
general, indiferent de rasă.

Și iată cât am întins discuția,
asumând poziția înțeleptului ce
vrea să scoată piatra din baltă –
de ce? de ce? mai ales că nu sunt
singurul –, pornind de la reacțiile
revoltate ale unor activiști/ste
fără nici o competență dovedită în
traductologie. Arta și tehnica tra�
ducerii se studiază în facultăți, se
aprofundează în ani de studii
complexe, pretind răbdare, com �
petențe extinse și versatilitate
culturală... iar azi e de ajuns să in�
tervină un activist foarte vocal și
foarte revoltat pe o temă la modă,
un activist pe linie, și gata, totul se
schimbă. Noi, în Europa de Est,
am mai ascultat activiști pe linie.
I�am ascultat câteva decenii. N�a
ieșit bine. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Traducerea în alb și negru (II)

De ce e atâta nervozitate în so�
cietate? Sunt doar George Si�
mion și AUR în spatele pro� 
tes telor din ultima perioadă?
AUR doar a oferit tribuna, a urnit
tăvălugul cum s�ar zice. În rest,
se observă și cu ochiul liber: în
stradă nu�s doar membri de par�
tid, cum nu�s doar galerii sau oa�
meni care trăiesc de dimineață
până seară cu gândul la George
Soros, Bill Gates, Elon Musk și la
tot felul de conspirații. 

E adevărat că și guvernanții au
comis tot felul de bâlbe și că lu �
mea nu se mai sperie la decla �
rațiile lui Raed Arafat așa cum se
întâmpla în urmă cu exact un an.
E un paradox aici. În martie�apri�
lie 2020 situația sanitară era mult
mai bună ca acum, dar orașele
erau pustii, lumea era în case,
pentru că România se afla în stare
de urgență. Peste tot plutea tea �
ma, nu știa nimeni ce va urma, iar
imaginile din Italia sau Spania

erau înspăimântătoare.
La un an după, avem de 20 ori

mai multe cazuri, peste 100 de de�
cese COVID pe zi, secțiile ATI sunt
pline, dar cu toate astea oamenii
nu mai sunt atât de speriați. 
Ne�am obișnuit cu virusul, mulți
dintre noi știm ce avem de făcut,
nu avem nevoie de vreo indicație
politică de sus pentru a ne spăla
pe mâini sau pentru a ocoli zonele
aglomerate. Există însă din păcate
o categorie de oameni care nu res�
pectă regulile, dar au și gura ma �
re. Pentru aceștia este terenul
perfect să iasă la răzmeriță. De 

regulă sunt cei care nu agreează
regulile, au mai degrabă porniri
antisistem, doar ei știu ce și cum
trebuie făcut.

Dar, dincolo de auriști, cons �
piraționiști și de cei care vor
mereu balamuc, unii chiar nu mai
suportă restricțiile, pentru că
viața lor s�a schimbat în rău de
când cu covidul ăsta. Oare cum 
s�or simți cei care activează în do�
meniul HoReCa? Au stat un an
într�o tensiune insuportabilă, cu
localurile închise. Acum, când vor
să se reapuce de treabă, crește din
nou numărul de infectări, localu�
rile funcționează cu program
redus și cu număr limitat de lo�
curi. În turism e aceeași situație de
criză, iar întreaga industrie de

evenimente e trasă pe dreapta.
Oamenii aceștia au familii, iar de
aici și până la frustrare e un singur
pas. Nu știu câți dintre cei care
sunt afectați economic de pande�
mie au ieșit în stradă, dar acești
oameni există și fără îndoială că
sunt peste măsură de furioși.

Când tensiunile riscă să de�
vină de nesuportat, politicul mai
dă drumul la supapă. Altfel, ni�
meni nu�și poate explica mărini�
mia premierului Florin Cîțu din
ultimele zile.

Cei care se uită îngroziți la ci�
frele de la ATI nu înțeleg probabil
vestea premierului Florin Cîțu cu
libertatea deplasărilor din noap�
tea de Înviere. Cum nu înțeleg nici
afirmația aceluiași Cîțu că din 1
iunie se revine încet�încet la nor�
malitate. 

Repet, avem deja un an de
restricții, e greu să mai suportăm
reguli draconice. Mulți au adoptat
propriul set de reguli, astfel că
unii sunt mai iritați de măsurile
restrictive decât de boala în sine.

S�a acumulat o tensiune ma �
re în societate, iar falia nu trebuie
mărită. Ar fi fost imposibil de 
explicat de ce mallurile sunt 

aglomerate, de ce pe litoral tera�
sele sunt pline, iar la biserică nu
ai voie la Înviere. Decizia a fost
luată probabil și în urma unor
schimburi de telefoane între Pa�
latul Victoria și Patriarhie.

Vor intra tot mai multe vacci�
nuri în România, aici e cheia ge�
stionării pandemiei în următoa�
 rele 2�3 luni. Războaiele interne
nu�și au sensul, iar supapa cu
Paștele e binevenită. Imaginați�vă
cum ar fi arătat România dacă 
s�ar fi interzis deplasările în noap�
tea de Înviere. Am fi avut revolta
enoriașilor nervoși că li se îngră �
dește accesul în biserici.

Pe de altă parte, autoritățile
nici n�au multe soluții pentru a
detensiona atmosfera din socie�
tate. Nu mai merge cu sperietoa�
rea restricțiilor, trebuie apăsată
pedala vaccinurilor. Nici asta nu
e simplu, pentru că în mediul
rural flaconul de vaccin seamănă
cu un OZN despre care puțini ac�
ceptă să vorbească. 

Nu putem transforma pande�
mia în concurs național de înjură�
turi. Virusul adoră prostia și este
prietenul conspirației. Ca să�l răpui
îți trebuie și ceva inteligență. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Supapele lui Cîțu
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Punkul este genul de rock în care
trebuie să spui lucrurilor pe nu �
me, energic și parodic, dar pe lim�
ba ascultătorilor. Sau, cum pro �
clamă jargonul de gumilastic al
corporatiștilor împăienjeniți în
departamentele de promovare și
vânzări mondiale: publicul țintă
trebuie captat prin mijloace con �
forme studiului de piață prea labil.

Prin definiție, însă, punkerii sunt
promotori ai atitudinii Do It
Yourself. Adică: „Fă(�ți)�o singur!“.
Nu vă gândiți imediat și pervers la
amorul unimanual, care nu abun �
dă în stilul de viață punk mai mult
decât în altele, ci la orice înseam nă
instrument muzical (de preferință
chitări ieșite din uz ori ciudățenii
de unică fabricație), amplificatoare
culese de prin gu noi și recapate,
haine rupte, jerpelite (dar spălate
anual în ace eași apă!), pivnițe
părăsite și magazii transformate în
săli de spectacol etc. 

Și trupa Haos a procedat la
fel cu primul și, deocamdată,
singurul disc, înregistrat Live la
Antagon Festival, 28 octombrie
2017. Unicat în cel mai pur stil
D.I.Y., fiecare exemplar este presat
în culori diferite. Copertele, scrise

și desenate în carioca de compo �
nenții trioului, sunt reciclate din
vechituri găsite pe la discuri
aruncate de firme ghiftuite cu
producții mediocre. Al meu, de
culoare galbenă, cu picățele maro
și verzui, are cartonul întors pe
dos al unui Piano Cocktail de prin
anii 1960. Când am primit discul
(sărut mâna, Ani Gioagă, pentru
generozitate!), tocmai revăzusem
(întâmplător?) filmul lui Randall
Miller din 2013, CBGB, închinat
lui Hilly Kristal, indescriptibilul
vizionar care, în anii 1970, a făcut
dintr�o cocină un templu dedicat
celui mai necruțător și inclement
gen muzical de până atunci.
Ocolul prin zona deocheată din
New York, de unde – ca din mu �
cegai – au răsărit atâtea flori prea
puțin prețuite (unele, în plină

afirmare, ucise de indiferența so �
cietății), mi�a înlesnit înțele gerea
dezamăgirilor lui Andrei Racolța și
ale generației sale, îm prăștiate azi
pe cinci con ti nente. Observațiile
amare din ci tatul interviu subli �
niază un lucru evi dent: distanța
dintre majori tatea românilor și
restul europenilor (cu accent pe
nativii din fosta Iugoslavie și
Ungaria). În timp ce alături, la ei,
se putea recepta oficial orice

trupă din Vest, la noi se asculta pe
căi dosnice. (De unde senti men �
tul că furișarea înseamnă vitejie.
O fi fost atunci. Dar să te cram �
ponezi de asta la 30 de ani după
căderea comu nismu lui, cum s�a
petrecut deunăzi în rândul „eli �
telor“ băști nașe, e jalnic...) Li ber�
tatea vecinilor (chiar așa con tro �
lată) le�a dat un ori zont de ma� 
nifestare postco munistă indis �
cutabil mai larg decât al nostru,
în pofida faptului că iugoslavii au
căzut în plasa naționalismului
belicos și au suferit crunt dato �
rită acestei prostii. 

Timișorenii resimt decalajul
mai mult ca oricare locuitor din
țară. Au fost mereu cu un pas îna �
inte față de rest, au men talitate de
oameni liberi, comportament civi �
lizat, sunt toleranți și integrează
pe orice străin pașnic. Trupa Haos
e doar una dintre cele multe care
activau în jurul anului 2000 și
exprimă frust și direct, în limbajul
curent al străzii (numit de pu �
dibonzi vulgar), o serie de dole�
anțe pe care nici o guvernare nu
le�a rezolvat în deceniile scur se
de la 1989 încoace. 

M�aș lansa în imprecații și eu,
măcar să�mi descarc furia. Și, cu
toate că vârsta mi�a umflat osânza
(chestie de metabolism), tot aș
pune de�o mosh�eală hotărâtă.
Sau de�un pogo... SDC

E haos și legea pute!

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Constatarea aparține unei trupe de punk-rock din Timișoara, al cărei nume
este chiar Haos. Și nu pot să nu-i dau dreptate solistului vocal și chitarist
(altfel om serios, conferențiar doctor la Facultatea de Arhitectură a
Universității Politehnice din Timișoara), Andrei Racolța: „La câte probleme
sociale sunt pe la noi, ar trebui să cântăm cu toții punk!“ (interviu din 
20 aprilie 2020, acordat lui Zoltan Varga, pentru publicația PressAlert.ro). 



Curte și grădină are și scena,
deși cuvintele sunt asociate în
limbajul cotidian îndeletniciri�
lor gospodărești de aer liber.
După cum aceeași scenă de tea�
tru are și pantaloni, și încă la ve�
dere. Expresii de genul „dă jos
pantalonii“ se aud aproape zilnic
în spațiul aferent spectacolelor,
cu referire la manevre tehnice al
căror scop îl vom afla. Și dacă
scena are pantaloni, atunci obli�
gatoriu are și buzunare, altfel la
ce�ar mai fi buni aceștia? 

Culisele sunt perimetrele care
mărginesc în lateral spațiul de joc.
Acolo, înainte, în timpul și după
reprezentație se desfășoară o acti�
vitate ferită de ochii celor din sală,
dar esențială pentru suita de fic �
țiuni care�i încântă pe privitori. 

Curte și grădină se numesc
părțile din dreapta, respectiv stân �
ga culiselor, cum stăm în fotoliul
de spectator. Denumirile le sunt
cunoscute tuturor celor care au
treabă cu teatrul, iar istoria lor e
îndelungată. S�au perpetuat în
limbajul lucrătorilor din branșă
încă din vremea Revoluției Fran�
ceze. Teatrul Regal din Paris, care
până la revolta cetățenească sus �
ținuse un repertoriu compus din
piese ce prezentau predilect su�
biecte cu fețe încoronate, sub pre�
siunea populară au virat tematic
spre viața momentului. Mulți din�
tre actori urcau în premieră la
rampă, iar coordonatorul lor
(apariția regizorului e datată la fi�
nalul secolului al XIX�lea, începu�
tul secolului XX) le sugera in �
trările, ieșirile și mișcările, indi�
cându�le „stânga“ ori „dreapta”.
Aflându�se în fața lor, localizarea
de tipul stânga�dreapta devenea
confuză, artiștii neînțelegând dacă
e dreapta lor ori dreapta regizorului.

Exista încă de�atunci o minunată
grădină la Tuileries, poziționată în
stânga Teatrului Regal și, din ra �
țiuni de eliminare a echivocului,
nu se mai recurgea la precizarea
„stânga“, ci se spunea „faci câțiva
pași spre grădină“. Simetric în
partea dreaptă cum stai în sală se
găsea Curtea Caruselului, așa că
în loc de „dreapta“, toată lumea
utiliza „intri dinspre curte“. Tot
din sfera regalității franceze vine
și denumirea lojilor centrale, cea
dreaptă fiind „a reginei“, cea din
stânga, „a regelui“, conform așeză �
rii camerelor lor în palatul din
inima Parisului. Numerotarea pa �
ră sau impară a fotoliilor de la stal
urmează aceeași logică. Denumi�
rile s�au perpetuat în practica tea�
trală globală, trupele franceze
care duceau teatrul ambulant în
întreaga lume purtându�le cu ele
peste tot și impunându�le în lim�
bajul de specialitate. 

MOMENTUL POTRIVIT
PENTRU A PĂȘI ÎN SCENĂ

Cum ziceam, la repetițiile tehnice
sau în orele când se face monta�
rea, în sălile de spectacole se pot
auzi frecvent formule verbale de
genul „Acum, dă jos pantalonii!“.
Nu e nimic trivial aici, exprimarea
mașiniștilor, a celor cu atribuții în
instalarea, manipularea și de�
montarea decorurilor, referindu�se
la unul dintre componentele ne�
lipsite din arealul de joc. Pantalo�
nii sunt bucăți late de pânză, de
regulă neagră, perdele cu rolul de
a acoperi unghiul de vizibilitate al
spectatorilor către culise. Aripile
scenei devin, în timpul reprezen �
tației, un furnicar în miniatură
unde tehnicienii fac manevre –
mută elementele scenografice, le
scot sau le pun în partea accesibilă

privirii publicului, cabinierele îi
ajută pe actori să�și schimbe cos�
tumul dacă e cazul, le oferă recu�
zita etc. Regula generală e ca
pantalonii să fie așezați la cca 1,5
m între ei, dinspre arlechin înspre
spatele scenei, puțin oblic, cu
pânza întinsă la maxim, lățimea
fâșiilor variind între 2�4 m, în
funcție de dimensiunile scenei
unde sunt amplasați. Orice panta�
lon are și buzunare, adică spațiile
dintre cele două rânduri de pânze.
Și tot buzunare se numesc micile
încăperi anexe pentru depozitarea
unor decoruri sau a recuzitei. 

Am folosit mai sus cuvântul
arlechin, dar referința nu viza ce�
lebrul personaj din commedia
dell’arte. De acolo provine, dar
desemnează o componentă a sce�
nei. Arlechinii sunt panourile
dreptunghiulare din stânga și
dreapta părții vizibile din sală a
scenei, care pornesc din podea și
se înalță până la fronton. Pot fi
fixe sau mobile (prin culisare),
dar și cele fixe au posibilitatea de
a se mișca puțin ca o aripioară vo�
lantă. Pe arlechini se pot fixa și re�
flectoare, poziția fiind perfectă
pentru a îndrepta lumina către
fundal. Arlechinii sunt extre mi �
tățile laterale ale unei scene așa
cum le vede publicul. Acolo aș �
tepta momentul potrivit pentru a
păși în scenă celebrul Arlechino.
Și așa i�a rămas numele.

NĂSCUT DIN NEVOIA DE
POVESTE ȘI DE VISARE

A fi văzut „în luminile rampei“ tri�
mite automat cu gândul la arta
spectacolului, la strălucirea și
frumusețea ei ireală. E atât de uti�
lizată încât nimeni nu se mai în�
treabă ce e rampa de fapt. E partea
din fața scenei, ușor înălțată față de

public, cu o diferență de 0,90 și 1,10
m față de sol, pentru vizibilitate și
siguranță. În trecut, aici se puneau
sursele de lumină, lumânările din
seu animal ori din ceară, ulterior
lămpile cu gaz. Abia după inventa�
rea electricității și apariția reflec�
toarelor, lumina s�a mutat în
par  tea de sus, augmentând radical
posibilitățile de�a fi întrebuințată
cu folos artistic. Reflectoarele sunt
montate pe ștăngi, barele de metal
care urcă și coboară de la pod, de
care se leagă și fundalurile ori alte
pânze, și elemente de decor mobile. 

Cei ce stau în sală nu au în fața
ochilor decât cutia mărginită de ar�
lechini și fronton. Dar orice scenă
are un pod cu o pasarelă, de unde
se fac manevrele de acționare a
ștăngilor. Mașinistul specializat se
numește chiar podar. 

Născut din nevoia de poveste
și de visare, teatrul a preluat 

vocabule legate de cotidianitate,
după cum unele dintre expresiile
ce�i sunt specifice au pătruns cu
sens figurat în alte domenii, nu
neapărat culturale. „Teatre de
război“, „culisele politicii“, „actorii
socialului“, „lovitură de teatru po�
litică“, „a intrat în scena vieții“ rea�
testă legăturile ombilicale ale
artei cu realitatea care continuă
să o inspire. 

Acum că ați descoperit ce ma �
șinărie complicată e scena și câți
tehnicieni roiesc în partea ei as�
cunsă, veți privi cu alți ochi orice
reprezentație care v�a stârnit cu�
riozitatea și v�a adus la teatru. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Grădina și curtea scenei

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL TUDOR GANEA

„Anii ’90 au fost un wild-west
al agorei din spatele blocului“
Cu Cântecul păsării de plajă, al cincilea roman al său,
Tudor Ganea revizitează Constanța anilor ’90 împletind
realismul acut cu nostalgia. Rândurile de față sunt mai
ales o întoarcere în acel spațiu și timp, la viața din

spatele blocului în libertatea haotică a lumii
nouăzeciste, încercând să surprindă maniera în care 
tot acest trecut recent este prelucrat literar, dar și o
incursiune în cotidianul unui scriitor-arhitect full time. 

ALINA VÎLCAN

CÂNTECUL PĂSĂRII DE PLAJĂ.
Cum a apărut cel mai nou ro-
man al tău, al cincilea, publicat
în acest an la Editura Polirom, de
la ce ai pornit, cum s-a construit
povestea, cât și cum ai lucrat
pentru această carte care trece,
iată, drept cea mai bună dintre

cărțile tale de până acum?

Cântecul a apărut pe nepusă ma �
să, acum trei�patru ani, sub forma
unui fișier Word în care vărsam
din când în când amintiri din 
copilăria și adolescența mea cons �
tănțeană. Scriam acolo rar, re� 
laxat și habar nu aveam că puzde�
ria acea de rememorări nostalgice
va căpăta o direcție. Textul creș �
tea fără să aibă vreo tramă sau
vreun punct de fugă. Săream din
amintiri în amintiri, din anii ’90 în
anii 2000 – cum săream de pe dig
când eram puștan – până când
am dat de tătarul Ainur. Atunci a
fost momentul când m�am trezit
coagulând text în jurul lui. Peste
câteva luni am recitit fișierul și
mi�am dat seama că în ultima
parte a lui aveam un liant narativ
care lipsea în primele pagini. Pe
nesimțite și fără să�mi fi propus
asta, textul căpătase o voce dis�
tinctă, avea acum o direcție și că�
pătase o coerență narativă. Acela
a fost momentul când mi�am dat
seama că am ceva acolo. Așa că,
surescitat, m�am apucat să res�
criu totul – folosind tot persoana
întâi – și să filtrez povestea prin
ochii unui puști ce idolatrizează
un smardoi de cartier. Cartea mi
se dezvăluia din ce în ce mai clar
și părea să respecte rețeta corectă

a unui bildungsroman. Însă uita�
sem complet că persoana întâi mă
epuizează, așa că m�am trezit după
jumătate de an cu jumătate de
carte în care începea să se simtă
gâfâiala. Trăgeam de mine. Mă re�
petam. Ceva nu mergea. Mă lălă�
iam. Citeam și nu mă credeam. Așa
că am schimbat perspectiva nara�
tivă. Am reluat totul de la zero și
am rescris cartea folosind un nara�
tor omniscient subiectiv. Nu sunt
încă pregătit pentru persoana în �
tâi. Deocamdată mă simt ca peștele
în apă scriind la persoana a treia.

Dar pasajele scrise inițial la per�
soana întâi m�au ajutat la conce�
perea unei perspective narative
hibride, ce e când descendentă,
când ascendentă, când poematic�
descriptivă, când sprintează pe
distanțe scurte din psihosocial.

CONSTANȚA. Acest nou roman
își plasează acțiunea, asemenea
primului dintre romanele tale,
Cazemata (Polirom, 2016), în
Constanța, orașul în care ai
crescut. Cât de ofertant este
acest spațiu de la malul mării

pentru tine, din punct de vedere
literar, cum îl vedeai în anii copi-
lăriei și cum te raportezi la el as-

tăzi, ca scriitor?

În copilărie nu îl vedeam, îl tră�
iam. Abia acum îl văd, amintin�
du�mi�l. Am constatat că trebuie
să treacă mult timp de la un eve�
niment din viața mea ca să pot
scrie despre el. Nu pot scrie des�
pre trecutul recent sau despre
prezent. Îmi iese prost. Abia la
zece ani după ce m�am mutat din
Cons tanța am putut scrie despre
Cons tanța, cum abia după șase
ani de când m�am mutat în Gruiu
am reușit să scriu despre Gruiu.
Am tot auzit despre regula pauze�
lor de acumulare pe care un scrii�
tor adevărat ar trebui să le res� 
pecte, dar eu ce să mă fac dacă am
acumulat mult și abia acum am
început să vărs? Nu am nevoie să
aștept să acumulez – ca lege ne �
scrisă, pentru că procesul ăsta lu�
crează în mine non stop, revendică
și acoperă spații/ timpuri/ locuri/
oameni din trecutul meu îndepăr�
tat. Ce trăiesc acum intră într�un
proces de decantare, de așezare,
din care va irumpe text peste câțiva
ani buni. Așa s�a întâmplat și cu
Constanța. Marea e ca vinul. A de�
venit ofertantă literar abia după ce
a căpătat vechime.

Constanța de acum este foar �
te diferită de Constanța de atunci.
În primul rând pentru că au cam
dispărut toate spațiile comuni�
tare. S�a construit mult, fără cap
și cu autorizații de construire mă�
sluite. Faleza s�a umplut de vile
pe toată coasta și au apărut gar�
duri care barează accesul pieto�
nal. Înainte puteai merge pe
faleză de la un capăt la altul al
Constanței. Azi totul e lotizat și
împrejmuit cu garduri înalte. S�a

feliat și s�a vândut toată faleza.
Terenul de fotbal din fața blocu�
lui meu a devenit o imensă par�
care, terenul viran din spate e plin
de vile, pe platoul falezei din gol �
fuleț a apărut un cartier reziden �
țial și în fața blocului meu (care pe
vremuri era ultimul dinainte de
buza falezei) s�au construit, la li�
mită, încă două blocuri cu opt
etaje. Spațiul public e sufocat și
toate locurile de joacă din copilă�
ria mea au fost înghițite de con �
strucții ce nu respectă distanțele
minime din codul civil. Constanța
e azi un haos urbanistic.

ANII ’90. Timpul din Cântecul
păsării de plajă îl reprezintă anii
’90, prin ce atrage azi acea lume
nouăzecistă și cum a fost pentru
tine să revizitezi acei ani lu-

crând pentru cartea de față?

Anii ’90 au fost un wild�west al
agorei din spatele blocului, ani
plini de incorectitudine politică,
în care regula era nici�o�regulă,
când nu existau menajamente,
când se trăia, practic, afară, iar
bullyingul era regula și nu ex �
cepția. Eu unul mă bucur că am
copilărit în acea perioadă, pentru
că atunci mi�am făcut toți anti�
corpii comunitari (am fost înju�
rat, înjosit, bătut, scuipat, dar și
viceversa), deci am trecut prin
toate bolile sociale ale copilăriei
atât de blamate azi, când și cel mai
mic derapaj – în ceea ce privește
interacțiunea dintre copii – e co n �
damnabil și anatemizat. Spațiul
comunitar din cartierele perioa�
dei tranziției este un lost world pe
care mi�a plăcut să�l revizitez și,
mai ales, să�l prezint cât mai acu�
rat cu putință, așa cum a fost, cu
bunele și relele lui. Cred că a exis�
tat atunci o libertate de mișcare și
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explorare pe care copiii de azi nu o
mai au sau, dacă o au, nu simt ne�
voia să o experimenteze. Pasajele
descriptive din carte mustesc de
nostalgie și au ca obiect toate cotloa�
nele și zonele insalubre ce constitu�
iau teritoriul nostru de joacă care își
extindea granițele zilnic. Erau unele
zile de vară în care ieșeam din casă
de dimineață și intram seara pe în�
tuneric, murdar și lihnit de foame,
fără ca părinții să�și fi bătut prea
mult capul cu supravegherea noas�
tră. Stând atât de mult afară, printre
atât de mulți copii, izbucneau inevi�
tabil și conflicte – majoritatea rezol�
vându�se prin forță fizică –, dar ele
erau mai degrabă excepția decât re�
gula. De cele mai multe ori domnea
o atmosferă pacifistă, plină de o pa�
radoxală serenitate gălăgioasă. În
anii ’90 era viață în spatele blocului,
azi sunt numai parcări.

REALISM MURDAR. Boală,
proxeneți, bordeluri,
malformații genetice, violență,
vorbește-ne despre acest rea-
lism murdar, cum îl numește
Marius Chivu, în recomandarea
volumului, pe care de altfel îl re-
găsim și în alte cărți ale tale, ce
te împinge către această abor-
dare literară a istoriei recente,
de ce o regăsim adesea în cărțile
tale? Recunoști o influență a
scriitorilor americani asociați cu
acest gen de proză, îți plac, sau
e doar o întâmplare, o alegere
personală? Și apoi, cât te intere-

sează stilul în literatură?

În mod clar există o influență a
scriitorilor americani în ceea ce
privește felul în care abordez sti�

listic marginalii, dar mă despart
de ei la un moment dat. De altfel,
în afară de Denis Johnson și Bu�
kowski nici nu am citit altul care
să lucreze exclusiv cu lumpeni
(poate la Ford și Carver să mai fi
întâlnit câțiva). Dirty�realismul
american vine din minimalism, iar
eu, deși am învățat mult de la tăti�
cul lor, Hemingway, pun mult sos
poematic în text, despărțindu�mă
astfel de tradiția realismului�mini�
malist. Descrierilor veriste, com�
portismului personajelor, le adaug
un filon poematic care probabil
irumpe din nostalgia mea. Cred că
pe cârjele astea două se sprijină
stilistica mea, dacă am una.

BIOGRAFIE. Ți-ai petrecut copi-
lăria la Constanța, ți-ai dorit să
devii pilot, ai absolvit Arhitectu-
ra, ți-ai dat demisia din firma
unde lucrai pentru a-ți scrie pri-
mul roman, te-ai reîntors la ar-
hitectură… Care ai spune că
sunt aspectele din biografia ta

cele mai utile romancierului?

Nu m�am gândit niciodată la asta.
Nu am un răspuns clar. Aș înclina
să spun că, prin mutatul nostru con�
stant (am locuit într�o colonie mili�
tară de lângă Fetești, ne�am mutat
la Bacău, am stat și prin Onești, apoi
în Constanța, a urmat București,
apoi Gruiu), am descoperit oaze de
comunități diferite, fiecare cu oa�
menii�geografia�obiceiurile lor, cred
că aici – în mutare – aș găsi o oa �
reșcare utilitate biografică pe care
am speculat�o apoi literar. Multe
locuri, mulți oameni.

CINCI ROMANE. Din 2016, de
când ai debutat cu Cazemata, ai
publicat aproape în fiecare an
un roman – Miere, 2017, Porci,
2018, 8, 2019, Cântecul păsării
de plajă, 2021, toate la Polirom.
Cum arată cotidianul tău, cum
te împarți între literatură și 

arhitectură? Iar dincolo de acest
aspect, cum se face că ai rămas
fidel romanului, fără a încerca și

altceva?

De cinci ani de zile mă aflu și eu în
treabă prin lumea literară româ�
nească, adică prin literatura obo�
sită a scriitorilor români obo siți.
Nu e nimic rușinos în a re cunoaște
asta și sper să nu se interpreteze ca
pe o remarcă ten dențioasă, pentru
că nu este. Spun asta pentru că și eu
sunt asemenea lor:un scriitor obo�
sit dintr�o literatură obosită. Când
scrii în pauzele de masă, weeken�
duri sau noaptea după job ești deja
obosit și asta se vede și în scris, deși
sunt mulți care n�ar recunoaște
asta nici să le dai zece ani de
rezidențe literare. Așadar, împăr �
țeala între job și literatură nu e
deloc fair. Ca marea majoritate a
scriitorilor români, scriu în timpul
liber, iar timpul liber este extrem
de limitat. Ăsta e și motivul pentru
care mi�am dat două demisii în ul�
timii patru ani. Pentru timp. Pen�
tru scris. Apoi m�am reangajat, că
nu mai aveam cu ce plăti facturi.
Singurele rezidențe literare din
viața mea mi le�am oferit prin două
demisii și cele două�trei luni scurse
până la următoarea angajare. Mai
nou, cu un bebe în schemă, nu�mi
mai pot permite aroganța demisii�
lor, așa că timpul dedicat scrisului
este împărțit (în cazul ul timelor
mele două cărți) exclusiv între pau�
zele de masă de la job și diminețile
înainte să plec la job. 

Deși am scris multă proză
scurtă în trecut, am rămas fidel ro�
manului pentru că am descoperit
că respir mai bine pe spații narative
ample. Văd romanul ca pe o pictură
în ulei – acolo unde poți face
retușuri zilnice, poți modifica sau
acoperi greșeli, în timp ce proza
scurtă lucrează cu acrilicul și acua�
rela – trebuie să fii rapid, măiastru
și precis, pentru că se usucă repede. 

BUCUREȘTI LITERAR. Locuiești
în București, cât de conectat
ești la lumea literară a capitalei,
cum te raportezi la aceasta, cât
de dinamică o consideri?
Nu sunt conectat deloc la lumea
literară din București sau de
oriunde altundeva. Sunt conectat
doar prin Facebook. Am doi�trei
prieteni prozatori cu care mă văd
din an în Paște la o bere și cam
atât. Am venit din afara lumii lite�
rare și mă simt bine în afara ei, nu
pentru că așa mi�am propus, ci
pentru că nu�mi place să mă
înființez/ bag în seamă pe lângă
alții și pentru că la 37 de ani e cam
greuț să�ți faci prieteni noi, sau
cel puțin așa funcționez eu. Am
prietenii mei de�o viață cu care
mă văd, ies pe la terase și stăm la
bârfă. Când am mai citit pe la clu�
buri de lectură sau s�a nimerit să
rămân la o bere pe la festivaluri
m�am simțit ușor în plus. Mulți
scriitori se știu între ei, au găș �
cuțe, glumițele lor, sunt prieteni
de multă vreme, îi leagă amintiri,
lansări, cenacluri, iar unul venit
din afară inevitabil că se va simți
stingher, e și normal.

RECEPTARE. Ești, însă, unul dintre
tinerii prozatori foarte bine
receptați atât de către public, cât
și de critica de la noi. În plus, ai
fost pe lista scurtă a Premiului
Uniunii Europene pentru Literatu-
ră (2019), fragmente din romanele
tale au fost publicate în mai multe
limbi, iar Cazemata a apărut în
limba franceză. Pentru că cele mai
multe dintre romanele românești
de azi nu ies dintre granițele țării,
cât te interesează acest aspect –
dacă ceea ce scrii poate fi cunos-
cut în afară, în lume?

Aș fi ipocrit să spun că nu mă in�
teresează și că nu�mi doresc asta,
dar în același timp ar fi nerealist
să cred că voi face valuri afară. Nu
au reușit alții, mult mai talentați
și mai traduși ca mine, așa că 
nu�mi fac absolut nici o speranță.
Poate greșesc, dar cred că nu ai
cum să fii competitiv cu scriitori
buni veniți din piețele de carte oc�
cidentale, unde există cu adevărat

șansa să trăiești din scris (și deci
să beneficiezi de un timp al tău de
perfecționare, lectură etc.) și să ai
zeci de mii de cititori dacă tu ești
scriitor de pauza de masă. E la fel
de ridicol ca și când eu – care joc
fotbal în spatele blocului cu bă �
ieții din cartier și�mi mai iese din
când în când o foarfecă la vinclu –
aș avea pretenții să joc în Cham�
pions League. Nu cunosc dede�
subturile pieței de carte și tot ce
spun aici se încadrează în sfera
datului cu presupusul, dar proba�
bil acesta e motivul pentru care
suntem prost percepuți și editorii
străini strâmbă din nas când aud
de autori români: România = citi�
tori puțini = piață de carte mică =
scriitori mici. Cred că așa suntem
percepuți din afară. 

IZOLARE. Cum a arătat acest an
de pandemie pentru tine, ce a
fost diferit?

Totul a fost diferit. Ipohondria și
fricile mele medicale (și așa mari
dinainte de pandemie) s�au am�
plificat la maximum. Nu am mai
ieșit nicăieri de un an și jumătate,
nu m�am mai văzut cu nici un
prieten, am lucrat mult de acasă
și probabil aș fi luat�o complet
razna dacă nu mă retrăgeam la
țară la ai mei. Aici avem o curte
mare, livadă, păsări, câini și o pă�
dure în care evadez zilnic. Pande�
mia ne�a prins și cu un bebe care
anul trecut pe vremea asta abia
împlinea 7 luni, așa că fricile s�au
înzecit. Spălăm toate cumpărătu�
rile cu clor și ne dezinfectăm când
venim din Mega mai ceva ca Dus�
tin Hoffman în Outbreak. 

CÂTEVA RECOMANDĂRI. Ți-aș
propune să încheiem cu numele
unor scriitori contemporani
care îți plac și pe care îi
urmărești în mod special.

Îmi plac mult Cormac McCarthy,
Richard Ford, Elena Ferrante,
Olga Tokarczuk, Paul Auster, dar
și prozatori români tineri, care au
copilărit în anii ’90 și cu care am
o afinitate specială:Diana Bădica,
Iulian Bocai, Bogdan Răileanu și
mulți alții. SDC

Pasajele descriptive din carte mustesc
de nostalgie și au ca obiect toate cotloa-
nele și zonele insalubre ce constituiau
teritoriul nostru de joacă care își extin-
dea graniţele zilnic.

Văd romanul ca pe o pictură în ulei – acolo unde poţi face
retușuri zilnice, poţi modifica sau acoperi greșeli, în timp ce
proza scurtă lucrează cu acrilicul și acuarela – trebuie să fii
rapid, măiastru și precis, pentru că se usucă repede.
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FLORIN IRIMIA

În sfârșit ne despărțisem. De�aici
să pornim. După ce nu mai cre�
deam că se va mai întâmpla vreo�
dată, ne despărțisem și eu mă
mutasem într�o cameră de cămin.
Ea trecuse de vreo câteva ori pe la
mine să�mi mai lase câte ceva, o
haină, o întrebare, o caserolă cu
mâncare. Era tot timpul tristă,
poate chiar din cauza mea. De câ�
teva zile începusem să mă simt
rău. Așteptam să vină Salvarea 
să�mi facă o injecție, mai venise 
și�nainte, dar eu tot rău mă simțeam.
Și mă gândeam: o nouă carte. La
ce bun? Cine o s�o citească? Câți
dintre cei care mai pun mâna pe 
o carte în țara asta o vor citi toc�
mai pe a ta? O porcărie să scrii li�
teratură aici. O porcărie să exiști,
în general. Mizerie cât vezi cu
ochii. Pungi cu gunoi, pet�uri, am�
balaje, cârpe și zoaie, borală, mu�
rături, praf, doi rahați, unul de
câine, celălalt nu, mucuri de țiga �
ră. Pe străzi șoferi descre ierați. Și
în condițiile astea, tu vrei să scrii
o carte. PENTRU CE? Pentru că nu
mai ești în stare să faci altceva. Pe
vremuri, când încă mai sperai,

când încă mai credeai că lucrurile
se vor schimba, făceai chiar mul �
te. Scrisul venea atunci pe ultimul
loc. De ce să scrii, îți spuneai, când
trebuia să trăiești? Dar de la an la
an ai început să�ți dai seama că�ți
venea din ce în ce mai greu să
trăiești. Cât poți trăi batjocorit?
Apoi, într�o zi, chiar ai început să
scrii. Nu ai înțeles imediat de ce.
Dar în ziua aceea te�ai simțit o
idee mai bine. Așa că ai continuat
s�o faci. În jurul tău urletele 
se�ntețeau, pungile cu gunoi că�
deau de la etaj ca niște proiectile,
în copaci aterizau cârpe făcute din
chiloți (o piatră, venită de unde?
ți�a crăpat într�o zi geamul),
scuipații se înmulțeau pe calda�
râm, ca și cojile de semințe și car�
toanele de la pizza, dozele goale
de bere răsăreau din pământ ase�
menea ierbii, șoferi demenți în�
cercau să te lovească ieșind din
parcare, intrând în parcare sau
chiar pe trecerea de pietoni, dar
ție nu�ți mai păsa. Subțire, mai
subțire decât o foaie de hârtie, te
strecuraseși prin fanta dintre
lumi. Erai acum departe, tot mai
departe, străbătând un coridor
adânc, mergeai înainte, atent la
tot ce vedeai pe pereții aceia lu cioși
pe care scria ceva când te apropiai

cu făclia de ei. Apoi, într�o zi, s�a în�
tâmplat. Tocmai te în torseseși
dintr�una din peregrinările tale,
te simțeai obosit, nu fusese o zi
tocmai bună, cobo râseși în peș �
teră, ca de fiecare dată, dar te�
ntorseseși mai devreme și cumva
dezamăgit, începuseră să fie tot
mai lipsite de substanță călăto�
riile alea. Și când te�ai întors, pri�
mul lucru pe care l�ai făcut a fost
să te uiți în oglin dă. Și atunci ai
văzut�o. Te înșela. Te înșela cu cel
care rămânea în urma ta după ce
tu dispăreai la tine în cap. Cu idio�
tul ăla care chipurile voia să tră�
iască. Da. Fix cu el. Iar tu nici
măcar nu te�ai enervat. Ai luat�o
ca atare. Dar din ziua aceea n�ai
mai putut s�o iubești. Nu la fel
cum o iubiseși până atunci. Nu la
aceeași intensitate. Cât a trecut
de�atunci? Nici tu nu mai știi. Și
până la urmă de ce�ar mai conta?
Oricum v�ați despăr țit. Apoi te�ai
mutat în camera asta. O cameră în
Berlin. Unde e frig, nemții te țin la
respect, nu dau niciodată căldură.
Iar de câteva zile te simți rău, deși
nu�i ca și cum ai răcit. E altceva.
Dar ce? Nici tu nu știi. Doctorul 
n�a fost foarte clar. Poate a vrut să
te protejeze. Sau n�ai înțeles tu. Ceea
ce nu�nseamnă mare lucru. Când
vine Salvarea? Ai chemat�o de ceva
vre me. Ai chemat�o să�ți facă o in �
jecție. O injecție care să te vindece
de boala scrisului. Și de boala
trăitului, totodată. Ai chemat Sal�
varea ca să�ți facă o injecție letală.
Dar uite că nu mai vine. O fi avut
un accident sau poate că nu ești
tu o prioritate. Te uiți pe geam,
afară bate vântul, e un brad chiar
lângă fereastră, se mișcă când
într�o parte, când în alta ca un
deget care spune nu. E suficient să
te uiți pe geam ca să ți se facă și
mai frig. Deși poate mai degrabă
tremuri din cauza frisoanelor. Ai
mai fost aici, îți dai seama. Te�ai
mai uitat cândva pe fereastra asta.
Deși peisajul atunci era altul. Și
iată�i că vin! Au ajuns. Se dau jos
din mașină, în câteva secunde vor
fi aici. Cineva deja bate la ușă. „E

părintele“, îți spui! Așa se bătea
cândva pe la uși. „Părintele cu
Ajunul! Părintele cu Ajunul!“, stri �
ga un copil. Poate acum e părin�
tele cu spovedania. Deși nu�i ca și
cum l�ai chemat. Atunci poate e
celălalt părinte, părintele tău. Te
duci să deschizi, și da, el e, el în
carne și oase, îmbrăcat în uni�
forma de tată, SS, scrie pe bande�
rolă, Siguranță Supremă adică, a
venit cu Salvarea, are ochii injec �
tați, e obosit, bâiguie ceva, zâm �
bește, nu�nțelegi ce spune. „Unde
e doctorul?“, îl întrebi, „nu e nici
un doctor, doar o asistentă“, „atât
au trimis?“, „atât, dar mai întâi,
mărturisește, spune�ți păcatul“,
„am scris o carte“, îi zici, „sau am
vrut s�o scriu, nici nu mai țin
minte, când parcă era gata, când
parcă era de�abia la�nceput, apari
și tu în ea și apare și ea, apar mai
mulți, apare, de fapt, toată lumea,
dar nu�i bai, n�o va citi nimeni, am
scris�o doar pentru mine, am
scris�o ca să fac și eu ceva, așa�mi
spunea ea, și avea dreptate, «tu
scrii ca să nu stai degeaba», așa e,
doar că acum chiar vreau să stau
degeaba, vreau să�mi facă injecția
doamna asistentă și să mă lase să

cad, voi cădea chiar aici, pe covor,
din camera asta de cămin am 
să�mi privesc viața, voi muri, dar
voi rămâne conștient, doar nu voi
putea să mă mișc, voi contempla
tot ce�mi va fi dat să contemplu de
la nivelul mochetei, aici voi ră�
mâne și după ce mă vor lua, voi
avea tot timpul din lume să scriu o
mie de cărți, nu doar una, hai asis�
tenta lu’ pește, de ce nu mai vii?“
„Ego te absolvo“, îmi spune părin�
tele și văd cum scoate seringa din
buzunar, deci el o avea, „unde vrei
să ți�o fac și cât de dur vrei să fiu?“
„Fă�mi�o în inimă“, îi zic, „acolo o
vreau“, și nici n�apuc să�mi termin
bine gândul că simt acul cum îmi
trece prin piele și simt cum ceva
fierbinte se scurge din el, gata, 
a�nceput și curând va fi gata, în ulti�
mii ani, îmi trece prin minte în timp
ce mă prăbu șesc pe covor, tot am
sperat să se�ntâmple ceva, aproape
că eram sigur, „n�are cum“, îmi zi�
ceam, „tre buie să ți se�ntâmple și ție
ceva bun“, și iată se�ntâmplă, după
atâta așteptare se�ntâmplă. SDC

Florin Irimia, Bărbatul din spatele
ceţii, colecţia „ Ego. Proză“,
Polirom, 2021

Cum am ajuns 
să scriu Bărbatul
din spatele ceții
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Avea pe masa de lucru
orchestraţia la două pre-
ludii din Clavecinul bine
temperat atunci când a
murit, pe 6 aprilie 1971,
la vârsta de 88 de ani, în
apartamentul său de pe
Fifth Avenue, New York. 

Și�a dorit să fie înmormântat într�un
colț liniștit din cimitirul insulei
venețiene San Michele, unde si�
criul i�a fost depus de o gondolă
după serviciul funerar în rit orto�
dox de la biserica Santi Giovanni e
Paolo. Toată lumea bună a muzicii
și dansului elogia personalitatea
„celui mai modern dintre mo�
derni“, cum titra ferparul din „New
York Times“, în memorabile dis�
cursuri și orații funebre rostite de
Klemperer, Stokowski, Bernstein,
Boulez, Frederick Ashton, Nana
Gollner sau George Balanchine. 

În acel aprilie 1971, Stravinski
era un VIP, un prinț al artei sune�
telor, muzica sa fiind cunoscută și
cântată pe tot globul. În acest apri�
lie 2021, sunt 50 de ani de la moar�
tea sa. E această jumătate de secol
o distanță obiectivă pentru reeva�
luarea compozitorului și operei
sale? Pentru mine, el reprezintă în
continuare un mister și o provo�
care, iar comemorarea a 50 de ani
de la moarte oferă prilejul de a
chestiona trei persona lități ale
muzicii românești des pre fenome�
nul Stravinski. Și, bineînțeles, oca�
zia de a�i recomanda muzica.

Stravinski, omul cu o viață
trăită în Rusia țaristă, Elveția,
Franța și, în cele din urmă, Statele
Unite, a fost elevul particular al
lui Rimski�Korsakov, prietenul lui
T.S. Eliot, D’Annunzio, Picasso,
Modigliani și Charlie Chaplin, a
lucrat cu Diaghilev, Nijinski, Ba�
lanchine, Cocteau, Gide și W.H.
Auden, s�a căsătorit cu verișoara
Katia și i�a fost amant lui Coco
Chanel. Onorariul lui ca dirijor
era 10.000 de dolari și se spune că a
devenit globetrotter din lăcomie –
nu știm cât a primit la București de
la George Georgescu pentru con�
certele din 12 și 17 februarie 1930 
de la Ateneul Român, în care și�a 

dirijat Petrușca și Capriciul pentru
pian și orchestră, dar știm că în
1935, după primul concert la Holly�
wood Bowl cu LA Phil în Rite of
Spring, a dăruit fiecărui șef de pupi�
tru o sărutare și un trandafir roșu. 

Creația sa este astăzi una din�
tre cele mai cântate și înregistrate
muzici ale secolului XX. Dar cât
de bine îi cunoaștem totuși mu�
zica, cele 120 de opusuri scrise 
de�a lungul vieții? De ce rămâne
în top această creație în epoca în
care canonul woke dărâmă furios
tot ce înseamnă partiturile bărba �
ților compozitori albi și morți? Și
atunci, cine este „adevăratul“ Igor
Stravinski? Neonaționalist, pri�
mitivist, ultramodernist, neocla�
sicist, pointilist sau serialist? Sau
sunt acestea doar etichete ale
unui cameleonism genial, atașate
muzicii sale în diferite etape? 

Despre Igor Stravinski, omul
care trăit două războaie mon�
diale, revoluții și schimbări cultu�
rale și politice majore, și despre
muzica sa, care reflectă toate
aceste schimbări, am întrebat trei
personalități esențiale ale vieții
muzicale românești. Trei între�
bări pentru trei muzicieni:

1. Ce înseamnă Igor Stra�
vinski pentru istoria muzicii?

2. Comentați următoarea afir �
mație a lui Stravinski: „Muzica
mea este înțeleasă cel mai bine
de copii și animale“.

3. Ce lucrare din creația lui
Stravinski v�ar plăcea să vedeți/
dirijați/ interpretați pe o scenă
din România? De ce?

Dan Dediu, compozitor 

1. Stravinski e ca o cometă.
Are corpul tare compus din trei
balete – Pasărea de foc, Petrușka
și Sărbătoarea primăverii –, iar
restul creației, chiar dacă dăm de
fragmente geniale, nu sunt alt �
ceva decât coada cometei. Dar e o
cometă trainică! Ne dă târcoale
mereu.

2. E o exagerare, dar există și
un sâmbure de adevăr. Nu e sin�
gurul compozitor care gândește
așa. De ce? Pentru că se referă la
o muzică elementală, cum spunea
Carl Orff. O muzică ce vorbește de
la sine. Și cum vorbește muzica de
la sine? Prin ritm și repetiție.
Cred că la asta se referea Stra�
vinski. Știu eu? Poate... Dacă n�o fi
fost vreo ironie... Că știm că era
meșter la calambururi și ironii
subtile! 

3. Mi�ar plăcea să se cânte în
România opera The Rake’s Pro�
gress. O capodoperă neoclasică
pur�sânge, pe nedrept uitată sau
intrată într�un con de umbră. E
acolo Faust și Mefisto, intenția și
ispita. E o operă foarte actuală. Ar
merita!

Cristian Lupeș, dirijor 

1. Concertul pentru pian și su�
flători pare a fi scris în perioada lui
albastră, pe când Sacre de prin�
temps îl văd contrastant între ver�
dele crud al plotului ideatic și
flama pe care a produs�o prin de �
monstrația publică vehementă de
la finalul reprezentației. Stravinski
șochează pentru că își îndreaptă
privirea pătrunzătoare și decisă
către OM, către origini, sau spre an�
goase și extaze. Eu nu mă pot iden�
tifica „încă“ cu istoria muzicii, ca să
pot răspunde direct la întrebare,
dar observ cum insis tența de a
privi omul provoacă de multe ori
revolte inumane.

2. Nu doar muzica lui Stra�
vinski este vehiculul mental către o
zonă aproape sub sau supra con �
știentă, oricum nu conștient inte�
lectuală. Emoția pură a nepri hă�
niților și instinctul originar repre�
zentat de animal desenează tabloul
mental în care trebuie să ne așezăm
când îl parcurgem pe Stravinski.
Sinceritatea propusă de Igor la
audiție trebuie să însemne că ne�a
oferit prin muzică momente de o si�
milară sinceritate personală în
scris. În fond, ne spune „minte�mă
ca să te mint“, „iubește�mă ca să te
iubesc“. Ce poate fi mai copilăresc
sau instinctual decât atât? 

3. Visez la un cortegiu lung cât
Calea Victoriei în care pe Sacre...
aglomerări aparent dezordonate
de oameni și animale exotice se
scaldă în spumă roz, care se revarsă
de pe clădiri, iar în marile piețe pu�
blice ale orașului, sub ecrane cu
imaginea și sunetul scenei, sunt
companii de dans și de balet care
provoacă o izoritmie ideatică ce ne
va da o clipă iluzia că epoca și tim�
pul pe care le trăim sunt cele des�
prinse din basme și lecturi. Asta
mi�ar plăcea să regizez și să dirijez.

Ștefan Diaconu, flautist 

1. Creatorul Stravinski este un
punct de cotitură în istoria muzi�
cii, indiferent de genul abordat.
Chiar dacă au fost compozitori

care au prezis ce urma să se în�
tâmple, Stravinski pur și simplu a
schimbat natura muzicii prin Săr�
bătoarea primăverii. După aceas �
tă lucrare a uimit în continuare
lumea artistică prin flexibilitatea
și inventivitatea pe care a avut�o,
compunând în orice gen și în
orice direcție muzicală.

2. Muzica lui Stravinski în�
seamnă ceva cu totul special pen�
tru mine, poate și din cauză că am
cunoscut�o pe când eram copil și
am înțeles�o într�un alt fel. Predo�
minanta ritmică face să apeleze la
simțurile primordiale ale omului,
trecând peste filtrul rațiunii mult
mai ușor. Așadar, pentru un copil
fără preconcepții culturale, mu�
zica lui Stravinski va părea simplă
și clară, așa cum pentru mine Pa�
sărea de foc și apoi Sărbătoarea
primăverii au devenit lucrări în
topul preferințelor mele de copil. 

3. În România se cântă destul
de des Sărbătoarea… și Pasărea de
foc, mult prea rar Petrușka, dar
puțini știu că de fapt cea mai com�
plexă și prețuită lucrare a lui Stra�
vinski este cantata coregrafică
Nunta. Mi�aș dori mult să am oca�
zia să dirijez/ ascult această lu�
crare în România, mai ales că nu
necesită forțe instrumentale așa
de voluminoase ca alte lucrări
(instrumentația conține patru
piane, patru percuționiști, cor și
soliști). Cred că în această lucrare,
pe care el a revizuit�o și recom�
pus�o de nenumărate ori de�a
lungul vieții, putem vedea mai
limpede geniul și muzica lui Stra�
vinski. Din repertoriul de orches�
tră mi�aș dori foarte mult să am
ocazia să dirijez/ interpretez Sim�
fonia în trei mișcări, care este o
piesă foarte vie și sclipitoare, cu
un groove extraordinar. SDC

Prințul Igor. Comemorare
Stravinski 50 CĂTĂLIN SAVA

RUBATO

Igor Stravinsky cu bustul realizat de 
Tatiana Alalou-Jonquieres, Paris, 1966

Jean Cocteau – Stravinsky cân-
tând Sărbătoarea primăverii, 1923
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– Fragment din 
Capitolul III (Blaga citit de
Pătrășcanu), Partea a III-a

[„Călcat în picioare 
sub mersul istoriei“ 
(octombrie 1944 – 

mai 1961)] –

Între filosofia lui Blaga și ideologia
legionară nu poate fi stabilită în
mod serios vreo legătură. Blaga nu
a fost religios, nu a fost mistic, nu a
fost ortodoxist, nu a fost xenofob, nu
a fost antisemit, nu a fost rasist, nu
a fost antidemocrat, nu a propus un
model totalitar de organizare sta�
tală, nu a pledat pentru revoluție –
de fapt, n�a propus nici un model de
stat și nici un model de regim poli�
tic. La examinarea comparativă a
ideologiei legionare și a filosofiei lui
Blaga, examinare care în sine este
un abuz asupra filosofiei blagiene,
nu există în comun între cele două
corpusuri teoretice decât interesul
național față de România – ceea ce
mi se pare prea puțin pentru a le
putea pune în legătură, deoarece in�
teresul național față de România nu
aparține exclusiv legionarilor. Toate
partidele politice, plus o puzderie de
domenii de cercetare și de creație au
nutrit și nutresc interes național

pentru România. În fond, interesul
național pentru țara căreia îi aparții
este o datorie morală și un senti�
ment firesc al oricărui cetățean care
vrea ca în patria sa lucrurile să
meargă bine în interesul tuturor.
Poate că Blaga mai are în comun cu
doctrina și mentalitatea legionară și
interesul pentru mituri și mitizare –
dar, din nou, și curentul cultural ex�
presionist, și folcloriștii, și istoricii
religiilor, și psihanaliza etc. au avut
în epocă, și au și acum, un interes viu
pentru mituri. Inclusiv avangarda,
aceea românească și aceea inter �
națio nală, se interesa de mituri, de
origini, în căutarea înfățișării origi�
nare a ființei umane. Interesul lui
Blaga pentru mituri are legătură cu
structura personalității lui, influ �
ențată de timpuriu de psihanaliză și
de expresionism, și, desigur, de anii
copilăriei, petrecuți la Lancrăm.

Revenind la citatul din Băncilă
care l�a preocupat pe Pătrășcanu,
„Opera lui [a lui Blaga] a fost în
sfârșit însușită de tineretul nos�
tru...“ etc.; această frază, deformată
ușor la citare, a fost folosită de ideo�
logul comunist ca dovadă a noci �
vității operei blagiene.

Afirmația lui Vasile Băncilă, care
a fost legionar, preluată de Lucrețiu
Pătrășcanu, care a fost comu nist, a fost
de ajuns pentru a stigmatiza irevocabil

opera și persoana lui Blaga pentru
toată durata socialismului real din
România. O întâlnire a contrariilor
dintre cele mai nefaste pentru Blaga
și opera lui. O teribilă notă de plată
pentru bucuria filosofului de a fi avut
un exeget elogios!

În documentarul său despre
Blaga din volumul Amurgul de�
miurgilor, Pavel Țugui, înalt func �
ționar de partid, își amintește că
Lucrețiu Pătrășcanu a ținut la
Școala de partid lecții pe această
temă: „În prelegerile ținute în anul
1947 la Școala de Partid «Ștefan
Gheorghiu», Lucrețiu Pătrășcanu a
demonstrat, prin numeroase exem�
ple, «furtișagurile pretinșilor filo�
sofi legionari», apreciind că aceștia
au operat un «adevărat rapt de
substanță teoretică» din filosofia lui
Blaga și a altor gânditori români, cu
scopul de a da ideologiei legionare
«un lustru și o înnobilare teore �
tică...»“. În urma conferințelor și
„demonstrațiilor“ de uz intern ale
lui Pătrășcanu, filosofia blagiană a
fost catalogată ca periculoasă pen�
tru noua orânduire. Orânduire
care, sub pretextul că luptă contra
fascismului, adică contra geamănu�
lui de sens contrar, a luptat simul�
tan împotriva a tot ce însemna
lumea românească interbelică, în
esență democratică, împreună cu

întreaga ei cultură; o cultură în care
au existat nu puține valori.

În luna decembrie 1945, Pă �
trășcanu a publicat în „Lumea“ un
fragment din viitoarea sa carte, inti�
tulat „Lucian Blaga și criza gândirii fi�
losofice românești“. Pe struc tura,
amplificată, a textului din „Viața ro�
mânească“, ideologul scrie, din nou,
despre „fondul mistic“ al filosofiei
blagiene, care „închide un element
primitiv“, înrădăcinat „în ceea ce are
sufletul țăranului român ră mășițe
primare, superstiții și obscuran�
tism“. Sunt denunțate, re petat, „ira �
ționalismul“, „antiscientismul“ și
agnosticismul lui Blaga, „misticis�
mul «trăirist»“, „vagul teoretic“ pe
care�l cultivă și faptul că Blaga este
„în parte vinovat“ de „confuzia între
mistic și ortodoxie“. Sentința ideolo�
gului comunist – care scrie destul de
limpede, de precis, care are o minte
la fel de metodică precum ideologul
legionar Vasile Marin și care nu a

făcut de fapt o cercetare aprofun�
dată asupra filosofiei blagiene și a
ideologiilor culturale din epocă –
este fără drept de apel:

„Analizând concluziile ultime
ale filosofiei lui Blaga nu putem ig�
nora încercarea acaparării și utili�
zării lui tocmai de către acei cari au
cultivat în societatea românească
cel mai respingător obscurantism.
Această încercare nu este însă rodul
unei simple întâmplări. Afirmarea
cu care publicistul Vasile Băncilă în�
cheie unul din considerentele sale,
și anume că opera lui Blaga a fost în
sfârșit «însușită de tineretul nostru,
în ceea ce are el mai ales», este o con�
cluzie împotriva căreia filosoful
Blaga nu poate să protesteze, deși
prin tineretul «ales» este desemnat
aici tineretul legionar. Adoptarea
lui Blaga de către acest tineret «ales»
este însă caracteristică și, în același
timp, plină de înțeles pentru în�
treaga lui filosofie“. SDC

Marta Petreu – Blaga, 
între legionari și comuniști

CARTEA
Marta Petreu cercetează zvonurile care au circulat 
și circulă încă în mediul românesc, uneori și în cel
internaţional, despre orientarea politică extremistă –
legionară, apoi și comunistă – a lui Lucian Blaga. Poet,
dramaturg și filosof, Blaga este cel mai complex autor
din cultura românească a secolului XX. Zvonul despre
legionarismul lui este cu atât mai surprinzător cu cât
autorul, spre deosebire de alţi filosofi sau scriitori
români, nu a făcut politică și nu a scris texte politice.
Au dreptate legionarii care susţin că Blaga a fost un le-
gionar ascuns? Ce semnificaţie a avut pentru viaţa și
opera lui faptul că a avut mulţi prieteni și exegeţi le-
gionari, precum și exegeţi și colaboratori comuniști?
De ce l-a atacat teologul D. Stăniloae, a avut acesta
dreptate când a scris că Blaga este un pericol pentru

naţiunea română? De ce a purtat C. Rădulescu-Motru 
o campanie sistematică împotriva filosofiei lui Blaga și
de ce s-a solidarizat Academia Română cu Motru? A
dedicat într-adevăr Blaga piesa Avram Iancu lui Cor-
neliu Zelea Codreanu? Au dreptate comuniștii, în-
cepând cu Lucreţiu Pătrășcanu și terminând cu Mihai
Beniuc, să-l acuze pe Blaga și opera lui de fascism, 
legionarism, misticism, ortodoxism? Și-a meritat oare
Blaga destinul, elogiile lui Carol al II-lea, apoi
hărţuielile la care a fost supus din cele mai diferite
direcţii, din toamna anului 1940 și până la moarte? De
ce l-a supravegheat Securitatea pe Blaga și la ce con-
cluzii a ajuns? Ce relaţii erau între Blaga și Cercul Lite -
rar? De ce a făcut Blaga în 1959 un „Memoriu“ către
C.C. al P.M.R.? Ce rol a jucat doamna Dorli Blaga în pu -
blicarea „Memoriului“? Dar Mircea Zaciu? Acestea și
altele de același fel sunt întrebările la care încearcă 
să răspundă cartea de faţă.

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Blaga, între legionari și comuniști, de Marta Petreu, care 
va apărea în curând în colecția „Plural M“ a Editurii Polirom.
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Miercuri, 14 aprilie, la ora
19.00, pe paginile de Facebook
Polirom și Cărturești (face-
book.com/polirom.editura și
facebook.com/Carturesti), va
avea loc lansarea volumului
Viaţă și teatru pe Scena lumii
de George Banu, apărut de
curând la Polirom.

Vor vorbi alături de autor:Monica
Andronescu și Andrei Manolescu

Va modera:Nona Rapotan
Un periplu prin universul spec �

taculos al scenei con tempo rane,
cartea de față depășește, prin
anvergura considerațiilor lui Geor �
ge Banu, frontierele spațiu lui ar� 
tistic și devine, în sensurile sale
profunde, o meditație nece sară
asupra condiției adesea neliniș �
titoare a prezentului. Ea reunește o
suită de contribuții relevante ale
autorului din presa culturală au �
tohtonă a ultimilor ani, cele mai
multe desprinse din rubrica de cro �

nică de cultură din „Dilema veche“,
și, dincolo de varietatea tematică
intrinsecă demersului, articulează o
viziune asupra lumii de o remar �
cabilă coeziune și claritate, folosind
tea trul ca pretext ideal al reflecției
culturale, istorice și sociale. Pro duse
ale unui orizont temporal prin 

ex celență impredictibil, textele 
descifrează, în fundalul anxietăților
cotidianului, valen țele revitalizante,
constructive, ascendente conferite
de actul artistic existenței umane.

„Lunar colaborez la revista
«Dilema veche», încercând să sesi�
zez secvențe importante din viața

culturală europeană și să restitui
evenimente biografice legate de în�
tâlniri cu artiști, de călătorii mar�
cante, de spectacole de excepție.
Astfel se constituie un mozaic per�
sonal ce reunește fragmente dispa�
rate, dar asociate prin implicarea
acestui spectator ce sunt pe «scena
lumii». Shakespeare spunea că
«lumea e o scenă» pe care suntem
actori și totodată spectatori – când
jucăm, când privim, permutație
nesfâr șită care ne invită să asu�
măm ca destin conversiunea func �
țiilor și vertijul contrastelor. Pe
«scena lumii», plăcerea provine din
bucuria clipei și din caruselul ne�
obosit al vieții. Este ceea ce vrea să
confirme această sumă de eseuri.“
(George Banu)

George Banu este eseist și
profesor universitar de studii
teatrale. Stabilit la Paris din 1973.
Ales de trei ori președinte al
Asociației Internaționale a Criti �
cilor de Teatru, este în prezent

președinte de onoare al acesteia.
Este, de asemenea, președintele
Premiului Europa pentru teatru.
A primit de trei ori premiul pentru
cea mai bună carte de teatru în
Franța. A fost de două ori laureat al
UNITER, iar în 2007 a primit Pre �
miul Prometheus pen tru întreaga
activitate. În 2014 a primit Marele
Premiu al Acade miei Franceze și
Premiul „Gheorghe Crăciun“ pen �
tru Ope ra Om nia al revistei „Ob� 
servator cultural“. Coordonează
colecția Le Temps du théâtre la
Editura Actes Sud. A primit titlul de
doc tor ho noris causa al mai multor
universități românești și euro pene.
Responsabil (alături de Mihaela
Tonitza Iordache) al reputatei an �
tologii Arta Teatrului și coor donator
al volumelor colective Teatrul de
artă, o tradiție mo dernă, Repetițiile
și teatrul reî nnoit, De la vorbă la
cântec. În 2020 revista „Secolul 21“ 
i�a consacrat două nu mere în seria
„Contemporanul nostru“. Cărțile
sale au fost traduse în numeroase
limbi. De același autor, la Editura
Polirom au apărut: Peter Brook.
Spre teatrul formelor simple (2005),
Scena supravegheată. De la Shake �
speare la Genet (2007), Iubire și
neiubire de teatru (2013), Mono �
logurile neîmplinirii (2014) și Scena
lumii (2017). SDC

Live & online: George Banu despre
Viață și teatru pe Scena lumii
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Orhan Pamuk: când nopțile ciumei
rimează cu vremea coronaviruslui
Celebrul romancier turc a lansat
un nou roman istoric, Veba Gece�
leri (Nopțile ciumei), al cărui su�
biect rezonează tulburător cu rea�
litatea prezentului.

Acțiunea romanului lui Pamuk
se petrece în 1901, pe o insulă ima �
ginară a Imperiului Otoman, unde
se declanșează o epidemie de
ciumă bubonică. Nu a fost un ro�
man „oportunist“, Nopțile ciumei
este o carte la care Orhan Pamuk
se gândește de mai multe decenii
și la care a lucrat în ultimii patru

ani, numai pentru a constata că
realitatea s�a aliniat ficțiunii. „Po�
vestea din roman se petrece într�o
lume despre care credeam că pu�
blicul actual nu va fi interesat“, de�
clară scriitorul într�un interviu
acordat ziarului „Hürriyet“. „Dintr�o
dată, pandemia de COVID�19 a fă�
cut că oamenii să trăiască pe pie�
lea lor realitățile pe care le descriu
în roman.“

Volumul se anunță ca un mare
succes. Imediat după declanșarea
pandemiei, Pamuk anunța într�un

articol în „New York Times“ că lu�
crează la un roman despre o epi�
demie. „După apariția articolului,
edituri din peste 50 de țări m�au
căutat și m�au presat să termin cât
mai repede romanul“, spune scrii�
torul.

Acum, Pamuk se pregătește de
lucrul la viitoarea lui carte, în care
vrea să spună o poveste la care
ține foarte mult: „Voi scrie despre
un artist. Personajul principal
seamănă cu mine și este un locui�
tor din Istanbul“. SDC

O anchetă a
publicației „Art
Newspaper“ arată
impactul devastator
al pandemiei COVID-
19 asupra celor mai
vizitate muzee din
lume, care în 2020 au
înregistrat, în medie,
145 de zile în care au
fost închise.

În vremuri normale, scrie „Le Fi�
garo“, 9 milioane de vizitatori se
înghesuie pe lună la Luvru, să
vadă Gioconda sau La liberté gui�
dant le peuple, tabloul lui Eugène

Delacroix. Jumătate de milion vi�
zitează Met Gala, la Metropolitan
Museum of Art în New York. 

Numai că, în ultimul an, mu�
zeele din întreaga lume au suferit
din plin impactul crizei sanitare,
trecând de la 230 de milioane de
vizitatori în 2019, la 54 în 2020, o
cădere de 77 la sută.

În China, Muzeul Național din
Beijing, al doilea muzeu din lume
ca număr de vizitatori după Lu�
vru, a stat închis trei luni în 2020
și s�a redeschis la capacitatea de
10 la sută, adică 3.000 de vizitatori
pe zi. În Europa, Franța și Italia 
s�au confruntat cu perioade de
izolare mult mai mari și cu res �
tricții de circulație mult mai se�
vere. Parisul, de exemplu, a fost
vizitat în vara trecută numai de
5% din numărul normal de turiști,

iar cele trei mari muzee din capi�
tala franceză (Luvrul, Centrul
Pompidou și Orsay) au înregistrat
o scădere de 73% din numărul vi�
zitatorilor. Asta s�a concretizat în
pierderi financiare severe – nu�
mai Luvrul a înregistrat pierderi
de 90 de milioane de euro.

În Marea Britanie, muzeele au
fost vizitate de 77% mai puțini vi�
zitatori și au stat închise cea mai
mare parte a anului. National Gal�
lery a fost cel mai puțin afectat, în �
registrând o pierdere de „numai“
16 milioane de euro. Muzeele spa�
niole, și ele, au fost grav afectate.

În SUA, unde fiecare stat a aplicat
în pandemie propriile reguli, si �
tuația muzeelor variază. Astfel, în
California ele sunt încă închise, în
Arkansas ele s�au redeschis în iu�
nie, iar la New York muzeul Gug�
genheim a înregistrat scăderi ma�
sive în numărul vizitatorilor.

Situația financiară a muzeelor
americane este atât de gravă, încât
multe dintre ele sunt autorizate
să vândă din exponatele cele mai
valoroase pentru a acoperi pier�
derile financiare. 

Încă din septembrie, de exem�
plu, Brooklyn Museum pregătea
pentru vânzare 12 opere, printre
care un tablou de Monet și două
de Dubuffet, iar în februarie direc�
torul de la Metropolitan Museum
anunța că mai multe insti tuții vor
apela la aceste „înstrăi nări“ pentru
a regla problemele financiare.

Vânzarea operelor de artă de
către muzee a fost întotdeauna un
subiect sensibil, scrie „Le Figaro“.

Lumea anglo�saxonă este destul
de deschisă față de ideea de „vân�
zări controlate“, dar majoritatea
țărilor de cultură latină, inclusiv
Franța, se opun acestei practici.

Americanii, siliți de împreju�
rări, încearcă să vândă însă. 
Numai că majoritatea muzeelor
refuză înstrăinarea pieselor im �
por� tante, afirmând că acestea
trebuie protejate cu orice preț.
Metropolitan Museum, de exem�
plu, cedează numai obiecte pe
care le posedă în mai multe exem�
plare sau opere ale unui artist din
care mai deține „zeci de lucrări
din aceeași perioadă“.

Alte muzee însă, mai puțin cu�
noscute, nu au alte soluții. De
exemplu, Everson, muzeu din Sy�
racuse, statul New York, a fost ne�
voit să vândă cu 12 milioane de
dolari un tablou donat de Jackson
Pollock, ceea ce a stârnit reacții
indignate din partea lumea artis�
tice americane. SDC

Muzeele sub
asaltul pandemiei



la rândul său, cenzurată. În total,
au fost victime ale regulilor, din
1944 încoace, 274 de filme italiene,

130 americane și 321 din alte țări.
Motivațiile cenzurii au evoluat în
timp, de la controlul politic, moral
și religios până la o formă de opor�
tunism: evitarea cenzurii pentru a
fi eligibil pentru subvenții de la stat.

TOLKIEN À LA RUSSE

Toată lumea a vorbit săptămâna
aceasta despre o adaptare necu�
noscută a romanului Stăpânul
inelelor realizată de televiziunea
sovietică în 1991. Difuzată o sin�
gură dată la TV și apoi uitată, ea a
fost descoperită în arhive de cei de
la Petersburg TV�5, și a fost postată
în două episoade pe YouTube. Cei
interesați au descoperit astfel un
film numit Hraniteli (Păzitorii, în
traducere) ce pare aproape o pa�
rodie, realizat cu un buget clar li�
mitat ce presupune decoruri și
costume rudimentare și efecte
speciale „psihedelice“, mai mult ca
o piesă de teatru filmată. Nu a fost
însă prima dată când fostul post
TV public din vechiul Leningrad
adapta Tolkien (neoficial). În 1985
era astfel realizată o adaptare a
Hobbit�ului, în aceleași condiții.
Vreme de ani de zile, opera lui Tol�
kien nu a fost cunoscută în URSS,
deși o prima traducere a Stăpânu�
lui inelului a circulat în samizdat
încă din 1966, iar prima traducere
oficială a văzut lumina tiparului
abia în 1982. SDC
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PRIMUL PRINCE POSTUM

Pe 30 iulie va fi lansat Welcome 2
America, primul album Prince ce
va fi lansat postum, la cinci ani de
la dispariția artistului. Melodia
care dă titlul albumului este deja
difuzată pe rețelele de streaming.
Acest album este primul extras
din „The Vault“, legendarul seif al
studioului lui Prince din Paisley
Park, unde se spune că artistul ar
fi păstrat o cantitate imensă de
muzică (ar exista acolo material
pentru albume care să apară
vreme de zeci de ani de acum îna �
inte) pe care a compus�o și pe care
nu a apucat să o lanseze. Albumul
Welcome 2 America pare a fi unul
cu conotații politice, în tonul vre�
murilor noastre, iar pentru a�l
promova casa de discuri a scos din
arhivă o declarație cu alură pro�
fetică făcută de Prince în 2010:
„Lumea este tulburată de dezin�
formare. Viziunea lui George Or�
well asupra viitorului este aici.
Trebuie să nu ne pierdem cre �
dința pentru a face față vremuri�
lor grele care ne așteaptă“. În ver�
siunea deluxe, noul album Prince
va fi însoțit de un concert inedit
al lui Prince și al grupului New
Power Generation ce a avut loc pe
28 aprilie 2011.

ORDIN DE LA PARTID

Toate cinematografele chinezești
sunt obligate, prin ordin de sus,
să prezinte obligatoriu, de două
ori pe săptămână, filme care laudă
„patria, poporul și eroii lui“, dar și
partidul comunist chinez, care își
va serba centenarul în iulie. Vine�
rea trecută, autoritățile au trimis
cinematografelor și o listă de 12
filme potrivite pentru difuzare,
opt vechi, trei realizate în ultimii
cinci ani și un film abia lansat. În
plus, șefii cinematografelor tre�
buie să se asigure ca aceste pro �
iecții „importante“ trebuie să „ga�
ranteze rezultate tangibile“. Nu
numai industria filmului este vi�
zată de aceste cerințe. Într�o
conferință de presă, Wang Xiao�
hui, înalt funcționar în Ministerul
Propagandei, a prezentat planul
de integra divertismentul în pro�
paganda de partid de anul acesta.
Noi măsuri importante privesc di�
rect industriile culturale chineze:
trebuie planificate expoziții la
scară foarte mare care să prezinte
„marile realizări ale Partidului“,
trebuie „creată o succesiune de
opere literare și artistice de mare

valoare ideologică“. Pe aceste re�
guli trebuie să se plieze noile piese
de teatru, de muzică, dansurile
sau serialele TV.

ITALIA RENUNȚĂ 
LA CENZURĂ

Guvernul italian a pus capăt regu�
lilor care din 1914 permiteau cen�
zurarea sau interzicerea filmelor

pe motive „morale sau religioase“.
Va fi, în schimb, înființată o comi�
sie de clasificare a operelor cine�
matografice. De�a lungul vremii,
în Italia, numeroase filme au fost
vizate de cenzură, în special fil�
mele lui Pier Paolo Pasolini sau
faimosul Ultimul tango la Paris al
lui Bernardo Bertolucci. Capodo�
pera lui Luchino Vosconti, Rocco
și frații săi (1960 – foto jos), a fost,

PE SCURT
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În monografia Cehov de Henri
Troyat (Editura Polirom, 2021)
am ajuns la partea cea mai
grea, când Olga a căutat
speriată un medic (era
noaptea, 2 iulie 1904, erau în
Germania), pe care Cehov l-a
întâmpinat spunându-i politi-
cos în limba lui: „Ich sterbe“
(„Mor“), iar medicul, văzând că
nu mai are ce face – nu mai era
timp nici să vină butelia de 
oxigen, a comandat o sticlă 
de șampanie. Contează dacă
așa a fost? Trupul neînsufleţit,
care a fost adus în Rusia cu
trenul, a fost depus printr-o
tristă ironie care ar fi dat bine
într-o pagină de Cehov, într-un
vagon pe care scria „Transport
stridii“. Cu asta s-a terminat
această carte care aș fi vrut să
ţină măcar până la al Doilea
Război Mondial. Cum ar fi fost
dacă Cehov prindea războiul?
Era ciudat și să aibă telefon în
casă, nu? 

Am trecut apoi la un bestiar mo�
dern luat de la Librăria Humani�
tas din Sibiu pentru că avea înă �
 untru două reproduceri după fo�
tografii despre care am scris în
această rubrică – Vedere de la fe�
reastră din Le Gras, cea mai veche
fotografie păstrată până azi, rea�
lizată de Nicéphore Niépce în
1825 (când prima locomotivă cu
aburi a făcut primul transport cu
călători, în Marea Britanie), res�
pectiv cea mai veche fotografie cu

oameni păstrată până azi, 7 aprilie
2021, care a fost făcută pe Boule�
vard du Temple din Paris de Louis
Daguerre în 1838, an în care s�a în�
coronat regina Victoria. Cartea cu
pricina are un titlu atrăgător, The
Book of Barely Imagined Beings. A
21st Century Bestiary, o copertă pe
măsură și a fost publicată de Cas�
par Henderson cu elogii și premii
în 2012. Printre protagoniștii ei se
numără caracatița, peștele zebră,
macacul japonez, omul (!), flutu�
rele de apă și alții. 

Cartea conține eseuri în care
elementele de biologie sunt puse
laolaltă cu referințe culturale și
comentariile autorului mai ales
despre condiția umană. De pildă,
în capitolul despre viermii plați e
vorba mai mult despre moarte,
autorul citând din stoici (nu din
scoíci!), dar și din Bertrand Rus�
sell și remarcând că, dintre toate
ființele, doar omul e obsedat și se
teme de moarte.

Cele două fotografii de care
vorbeam apar în capitolul despre
nautilus, o moluscă ce trăiește
maximum 10 ani, dar ale cărei co�
chilii (spirale logaritmice perfect
simetrice) s�au păstrat aproape
500 de milioane de ani. Pentru că
a rămas neschimbat atâta vreme,
nautilusul mai e numit „fosilă vie“

și nu se trage din amonite, cum ați
crede, ci din niște cefalopode nu�
mite nautiloide care au apărut în
fosile acum 490 milioane de ani
(amonitele datează de cel mult
335 milioane de ani).

Deci nautilusul nu e rudă cu
amonita mea de acasă, descope�
rită relativ ușor în timpul unei
drumeții în Munții Jura din Elve �
ția și care, deși are vreo două mi�
lioane de ani, e foarte valoroasă.
Nu poți atinge oricând 2 milioane
de ani. Când am mers la prima
Berlinală, am văzut la Martin�Gro�
pius�Bau o amonită superbă – o
spirală galbenă imensă cu un dia�
metru de peste un metru. Hipno�
tizantă, nu știai care îi e sensul,
din ce direcție vine timpul.

Prezența celor două fotogra�
fii în capitolul despre nautilus nu
are legătură cu vechimea lor, ci cu
ochii lor ca două fante, cei mai
simpli ochi posibili, cum spune
Henderson. De aici, el face trece�
rea la primele aparate de fotogra�
fiat, trecând prin prima camera
obscura, inventată de filosoful
chinez Mozi la sfârșitul secolului
al V�lea î.Hr., pe care acesta a nu �
mit�o „cameră cu comori încu�
iată“. Ea consta într�o cutie cu o
mică fantă care proiecta o ima �
gine pe un perete întunecat. 

Ca să facă fotografia de la fe�
reastra casei din Le Gras, Niépce
a expus filmul la opt ore de lu�
mină puternică. Deci noi nu pri�
vim un instantaneu, ci o perioadă
de timp încapsulată într�o se�
cundă. Și nici nu vedem prezentul
de la 1825, ci aproximația lui, pen�
tru că poza e granulată, fantoma�
tică, ireală. 

Dar însăși ideea de aproxima �
ție dă substanță unei fotografii,

mai ales când e un instantaneu,
pentru că mai devreme sau mai
târziu poate revela lucruri nebă�
nuite. Așa cum face o stradă sur�
prinsă pe ploaie (pare Franța), cu
o bicicletă parcată la marginea
trotuarului, cu o lumină pe care o
simți prin straturi de ploaie, o co�
pertină roșcată și multe flori gal�
bene, albe și mov sub copertina
unde s�a adăpostit fotograful –
singurele pete de culoare în acest
peisaj reavăn ca mușchiul.

Fotografiei îi e atașată un
text: „Într�o bună dimineață, zi,

seară, trecând cu coada ochiului
prin amintirile mele, pline de praf,
am descoperit un obiect lucios –
vag, dar lucios. Era ploaia căzând
peste 1959 de petale de trandafiri
galbeni (dintre cei care�i plac lui G.).
De fapt, nu se vedea decât ploaia că�
zând; trandafirii se simțeau. Toate
cele 1959 de petale galbene“. 

Poza și textul (publicate în vo�
lumul Retrovizoare, Editura Liter�
Net, 2006) îi aparțin lui a.l.ș., Alex
Leo Șerban, născut în 1959 și dispă�
rut printr�o fantă a timpului acum
zece ani, într�o zi de 9 aprilie. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Fante

Se numește familie creștină
mixtă și reprezintă căsătoria în
cadrul căreia unul dintre soți
este ortodox și celălalt catolic.
Dacă este oficiată în rit catolic,
partea ortodoxă trebuie să pre�
zinte un document, un fel de
ade verință care să ateste parcur�
gerea tainelor botezului, mirun�
gerii și îm părtășaniei, pentru a fi
luate în evidență și echivalate.

Gabriel și Luciana se consideră su�
flete pereche și nu pot decât să mă
bucur pentru ei. Atunci când cineva
îi întreabă despre cum e să fii parte
dintr�un mariaj mixt, răspunsul

vine, probabil pentru a mia oară, la
fel de prompt și romantic: când
stăm față în față și ne facem cruce,
este ca și cum fiecare își privește
sufletul în oglindă. Se referă, bi �
neînțeles, la mica diferență dintre
cele două mari Biserici în ce pri �
vește mișcările mâinii.

Pentru a nu exista tensiuni și a
prevala sentimentul de egalitate, cei
doi au hotărât ca, dintre cei patru
copii, jumătate să fie bote zați catolici
și jumătate ortodocși. Încă nu a venit
pe lume nici unul, însă este bine să
îți planifici din timp aceste lucruri.

Dacă este să revelez o altă mi �
că diferență dintre marile culte

creștine, m�aș referi la sărbătorile
pascale, mai precis la faptul că
sunt stabilite la date diferite, care
țin de raportarea echinocțiului de
primăvară și a lunii pline la calen�
darele gregorian și cel iulian.
Uneori duminicile pascale se su�
prapun, dar de cele mai multe ori
nu, iar asta face ca Luciana și Ga�
briel să sărbătorească la dublu. Cu
o singură cheltuială. Fiindcă fe�
meia este o gospodină bine orga�
nizată și mereu face mâncare mai
multă, pe care o ține la rece, reu �
șind astfel să străbată puntea tem�
porală care leagă bucuria lui
Gabriel de cea a ei. 

Când distanța este de o săptă�
mână, simpla setare a frigiderului
la nivelul 5 asigură păstrarea sala�
tei boeuf, a drobului, a piftiei și a

ciorbiței de miel, cu condiția ca pe
salată să nu pui maioneza orna�
mentală, fiindcă se usucă și își
schimbă culoarea. Drobul se întă �
rește până aproape de limita de
îngheț și rezistă perfect, mai ales
dacă ouăle din el au fost fierte timp
de opt minute. Piftia capătă un fel
de brumă, iar ciorbița e ciorbiță,
stabilă ca francul elvețian, nu se
strică niciodată.

Harul organizatoric al Lucianei
se simte mai pregnant în cazurile
de decalaj mai mare între sărbători.
Spre exemplu, dacă sunt două săp�
tămâni nu mai faci salată boeuf și
nici piftie, iar în drob nu pui ou, fi�
indcă trebuie evitat orice risc de
intoxicație alimentară. Anul acesta,
spre exemplu, Gabriel a mâncat
crutoane și saleuri. Și ciorbiță. SDC
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