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O RETROSPECTIVĂ A ANULUI 2020

Efectul COVID asupra cărții

RADU CUCUTEANU

Cu toate acestea, există și vești
bune, chiar mai bune decât am fi
putut spera. În martie anul acesta,
Federația Editorilor Europeni
(FEP) a dat publicității un raport
asupra efectelor pe care pande�
mia le�a avut asupra pieței de
carte europene în 2020. Intitulat
După un an. Consecințele crizei
COVID�19 pe piața de carte – Re�
trospectiva anului 2020, el repre�
zintă o sinteză a sondajelor și
studiilor făcute pe piețele de carte
din diverse țări europene. 

Acest raport vine în comple�
tarea celui care, la mijlocul anului
trecut, încerca o evaluare a efec�
telor pandemiei asupra pieței de
carte la nivel european, ca și o
serie de previziuni asupra felului
în care va evolua întreaga situație.
Cum era limpede încă de pe
atunci, nu putea fi vorba decât
despre o evoluție negativă, într�un
sector care nici măcar nu avea ne�
voie de COVID�19 pentru a se afla
într�o oarecare precaritate. Acest
raport intermediar previziona că,
din cauza perioadelor de caran�
tină instituite în diferite țări, ceea
ce a însemnat și închiderea libră�
riilor, suspendarea târgurilor de
carte, a lansărilor și a întregii serii
de evenimente culturale asociate
acestora, la finalul lui 2020 se va
ajunge la pierderi de 15�25% la
nivel european. 

Din fericire, cum spuneam, lu�
crurile stau mai bine. Nu strălucit,
dar în mod clar mult mai bine față
de temerile pe care le afirma pri�
mul raport al Federației Editorilor
Europeni. Pentru că, iată, acest

raport din martie anul curent
arată că pierderea globală a secto�
rului de carte european s�a situat
între 2% și 5%. Evident, există
diferențe mari între țările care
constituie țesătura europeană, cu
tradiții diferite inclusiv în ceea ce
înseamnă consumul de carte. Dar
ce contează în acest context este
reziliența de care a dat dovadă
piața de carte, ceea ce surprinde
în fapt reziliența culturii euro�
pene, o rezistență care i�a sur�
prins pe foarte mulți dintre co�
mentatorii informați ai crizei.
Vorbim de un an care putea fi de�
zastruos pentru ecosistemul cul�
tural, dar care s�a dovedit, ca să
spunem așa, „acceptabil“.

Dar lucrurile, cum spuneam,
stau mai bine, nu bine. Situația
este departe de a fi ideală. Rapor�
tul subliniază faptul că și în 2021,
cel puțin în această primă parte a
sa, cartea rămâne la fel de fragilă,
iar cuvântul�cheie rămâne incer�
titudine. Pandemia continuă, iar
piața de carte îi va resimți în mod
cert efectele și mai departe. 

EVOLUȚIA PIEȚEI DE CARTE 
ÎN EUROPA, ÎNTRE CREȘTERI
ȘI SCĂDERI

Radiografia pe care o prezintă re�
centul raport al FEP este o imagine
generală, dar care ascunde evoluții
foarte diferențiate la nivelul ță �
rilor europene. Tocmai de aceea, la
nivel figurat, acestea se împart în
trei categorii: câștigători, învinși și
cei de la mijloc. 

Marile câștigătoare sunt, in�
dubitabil, țările nordice. Una din�
tre surprize este faptul că piața de
profil din Norvegia a crescut cu
10%. Suedia, Finlanda și Islanda
au cunoscut la rândul lor creșteri
ale pieței de carte. Evident, aceas �
ta înseamnă că media pierderilor
în restul Europei este mai mare,
dacă ținem cont de felul în care
aceste țări au tras în sus evoluția
europeană. Dar și aici se impun
niște nuanțe: vorbim în primul
rând despre o evoluție pozitivă a
cărților digitale și a celor audio, în
toate dintre țările menționate și
mai puțin a cărților tipărite – ba

chiar acestea au înregistrat o scă�
dere de 10% în vânzările din Nor�
vegia. 

Țările de Jos, Marea Britanie
și Italia (țară aflată în criză econo�
mică de dinainte de debutul pan�
demiei) au cunoscut de asemenea
creșteri, chiar dacă mai mici decât
cele amintite mai sus. 

Iar de aici intrăm în partea de
scădere a pieței. Franța, spre
exemplu, o țară cu o bogată tra �
diție culturală și una dintre cele
mai importante actante pe piața
cărții din Europa, a cunoscut o di�
minuare a vânzărilor, inclusiv pe
segmentul digital. În aceeași
poziție se află și Germania, ca și
Spania. 

În ceea ce privește țările mai
apropiate de România, Polonia a
cunoscut un declin de numai 4%,
Bulgaria unul sensibil mai mare, de
15%, în timp ce o piață relativ bine
consolidată cum este cea din Unga�
ria a înregistrat pierderi de 20%. 

După cum se poate constata,
dacă trecem de primul nivel, cel
statistic general, vedem că este

vorba despre o piață foarte etero�
genă, cu evoluții locale diferite și
cu o doză ridicată de impredictibi�
litate. Aceste diferențe țin de mulți
vectori, de la adaptabilitatea fiecă�
rei țări la infrastructura de desfa�
cere și vânzare etc. În egală mă� 
sură, însă, reiese o imagine în 
general încrezătoare în felul în care
piețele de carte au gestionat criza,
deși prudentă în fața viitorului. 

EVOLUȚIA ROMÂNIEI ÎN
CONTEXTUL PANDEMIEI

Dar cum a trecut România prin
primul an al pandemiei? Româ�
nia, după cum știm, are din păcate
o piață relativ neconsolidată a
cărții, cu puține debușee către po �
pulație și cu o lipsă acută de pro�
grame culturale care să se îndrep �
te către populația largă. 

Situația pe scurt, conform ra�
portului retrospectiv semnat de
FEP, arată că în România s�a înre�
gistrat o scădere de 10% din vân�
zări – ceea ce nu este deloc puțin,
dar nici nu este atât de grav pe cât

Aș fi preferat ca titlul
să fie inversat: efectul
cărții asupra COVID.
Din păcate, nu e cazul.
Pot spera ca acesta să
fie un titlu pentru anul
viitor, cine știe.
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arătau previziunile inițiale, care
proiectau o pierdere semnificativ
mai mare, de 20�25%. Dar, așa
cum arată Asociația Editorilor din
România, „acest rezultat îmbucu�
rător s�a datorat faptului că, odată
cu relaxarea restricțiilor, oamenii
s�au reîntors în librării ca să cum�
pere cărți, parțial și din solidari�
tate cu librăriile de proximitate.
Experiența perioadelor de caran�
tină i�a făcut, de asemenea, pe
proprietarii de librării să�și con�
solideze prezența în online, fapt
care a avut ca efect limitarea scă�
derilor estimate la mijlocul anu�
lui trecut“.

Și în România, așa cum s�a
petrecut la nivel general în Europa,
s�a constatat că în a doua jumătate
a anului a avut loc o creș tere a vân�
zărilor de carte, ceea ce a permis re�
venirea din curba abrupt descen� 
dentă pe care o cunoscuseră în pri�
mele luni de pandemie. 

Cumpărătorii de carte au
putut veni în ajutorul industriei și
grație creșterii reducerilor oferite
de edituri și de librării, ceea ce 
a însemnat scăderii veniturilor
acestora, dar le�a permis supra �
viețuirea. Această politică a inten�
sificării reducerilor a fost spe� 
cifică, de altfel, mai multor țări
din Europa de Est.

Chiar dacă situația a evoluat
în moduri mai puțin grave față de
temerile din iunie 2020, pierde�
rile cunoscute de piața româ�
nească de carte sunt semnifica�
tive și ne situează în grupul țărilor
cel mai afectate de criza produsă
de pandemie (Portugalia – minus
17%, Ungaria – minus 20%, Ro�
mânia – minus 10%). 

CARE SUNT EXPLICAȚIILE
PENTRU EVOLUȚIILE
DIFERITE?

Unul dintre lucrurile vizibile în
trendul cunoscut de piața de car �
te este cel în care vânzările s�au
orientat în mare măsură către 

internet. Lucrul, așa cum subli�
niază și raportul FEP, este lesne
de înțeles: librăriile clasice au fost
închise în diverse perioade, des�
chiderea lor a fost mai târzie
decât a altor magazine (iar aici
comparația cu mallurile este evi�
dentă) și, în general, oamenii nu
se simțeau în prea mare siguranță
când mergeau la cumpărături.

Se observă și o ascensiune
puternică a vânzării de carte digi�
tală în țările care au cunoscut o
creștere în domeniu. În Suedia, li�
brăriile au mers în pierdere, în
timp ce cluburile de carte și ma�
gazinele online au înregistrat o
creștere de 19%, ceea ce a însem�
nat 51% din venituri. În Țările de
Jos, librăriile au pierdut 10% din
vânzări, dar magazinele online de
cărți au crescut cu 40%. 

Același lucru se remarcă și în
cazul Italiei, Germaniei, Austriei. 

Bineînțeles, acest fapt a pro�
vocat probleme librăriilor inde�
pendente și lanțurilor de librării
fizice pe cuprinsul întregii Eu�
rope. Însă aceasta a dus și la o
creștere a flexibilității lor, la o
adaptare la condițiile impuse de
pandemie, ceea ce a permis su �
praviețuirea multora dintre ele.
Însă librarii și editorii de carte se
numără în mod clar printre cate�
goriile cele mai afectate de criză. 

Cititorii s�au trezit cu noi
opțiuni – nu foarte noi în reali�
tate, dar redescoperite în aceste
momente. Acestea cuprind e�book �
urile, audiobookurile, dar și abo�
namentele online la servicii de
carte digitală. 

Se constată că au fost afectate
diferit genurile de carte. Spre
exemplu, cartea pentru copii a
continuat să aibă vânzări bune. La
fel și benzile desenate. Ficțiunea li�
terară a cunoscut însă o scădere –
explicația oferită de raportul FEP
fiind că vânzările acestui tip de
carte depind foarte mult de sfatu�
rile librarilor. Iar, lucru evident,
cel mai afectat sector a fost cel al
cărților de călătorie. Numai în
Franța, spre exemplu, vânzările
acestora au înregistrat un declin
de 44%. 

În acest context, au apărut
mai puține titluri noi, editurile
alegând să mizeze pe cele deja cu�
noscute publicului. Prin urmare,
vorbim și de mai puțini noi autori,
ceea ce ar putea prezenta riscuri
pe termen lung în dezvoltarea cul�
turilor naționale. După cum subli�
niază Asociația Editorilor din
România, „există o mare incertitu�
dine cu privire la potențialul
tendințelor apărute în 2020 de a se
perpetua și după sfârșitul crizei,

precum și cu privire la efectele pe
termen lung ale acestei situații.
Cel mai îngrijorător este modul
în care mai multe dintre aceste
tendințe pot afecta negativ diver�
sitatea culturală: au fost publi�
cate mai puține titluri, a crescut
concentrarea în comerțul cu
amănuntul online, librăriile cla�
sice au fost în majoritatea lor ex�
trem de afectate, la fel ca editorii
mai mici și autorii mai puțin
cunoscuți“. 

RELEVANȚA 
STATULUI

După cum vedem, fiecare țară a
luat propriile măsuri pentru a
proteja economia, inclusiv consu�
mul de carte. Dar aceste ex pe �
riențe diferite au arătat că șansele
sectorului de a se adapta la si �
tuație au fost sporite mult prin
sprijinul adecvat și direcționat
din partea autorităților publice.
Introducerea librăriilor în catego�
ria magazinelor esențiale și, prin
aceasta, faptul că au rămas des�
chise chiar în momente critice a
reprezentat un stimul cu efecte
foarte puternice, vizibile astăzi,
acolo unde statul a intervenit, așa
cum este cazul Franței. Această
măsură a stimulat consumul de
carte și a permis o solidarizare di�
rectă a populației cu acest sector.
„O lecție importantă pe care o
putem învăța din studiul nostru
este că sprijinul politic pentru
sectorul nostru cultural diversifi�
cat și variat este crucial“, punc�
tează Peter Kraus vom Cleff, pre� 
ședinte FEP. 

Mai mult, o serie de țări, pre�
cum Italia, au venit în ajutorul
editurilor și al librăriilor prin
achiziția de carte. 

În schimb, alte țări nu au între�
prins mai nimic în această direcție,
de sprijinire economică, iar în
aceste cazuri am asistat la decăde�
rea sa. Autorii raportului FEP subli�
niază că „autoritățile publice ar
trebui să acorde o atenție deosebită
celor din sectorul de carte care au
suportat greul crizei, asigurându�se
că își pot aduce în continuare
contribuția la diversitatea culturală
pe care o prețuim cu toții“. 

Asemenea măsuri se impun
cu atât mai mult cu cât, pe parcur�
sul anului trecut, îndeosebi în in�
tervalurile de carantinare ce au
fost cunoscute de toate statele eu�
ropene, pe diverse perioade, s�a
înregistrat o creștere a pirateriei
digitale și la acest nivel. Evident,
și acest lucru a lovit în companiile
de profil, de la edituri la librării,
care au cunoscut noi pierderi și
pe această direcție. „Nu trebuie să
cedăm miturilor gratuite“, declara
vom Cleff, ci este esențial ca eco�
sistemul cultural să fie protejat. 

CE VA FI ÎN 2021?

În primul rând, pornim de la fap�
tul că 2020 nu a fost un an atât de
teribil pe cât se estima. Acest lucru
se datorează în mare măsură citi�
torilor care s�au solidarizat cu cul�
tura, implicit cu piața de carte, și
care au cumpărat noi volume. Dar
această solidaritate se termină, ea
nu poate funcționa la nesfârșit. 

Pentru supraviețuirea sectorului

de carte este necesară in tervenția
statului, care, urmând exemple
precum cel al Italiei, Franței sau
Belgiei, să declare librăriile ca
fiind magazine esen țiale. Această
măsură a dus la creșterea cu circa
20% a vânzărilor de carte în Italia. 

O mare problemă este incer�
titudinea în care ne aflăm, iar pre�
lungirea sa nu poate avea decât
efecte negative. Acesta este moti�
vul pentru care în 2021 nu vor fi
organizate târgurile de carte, de la
cel mai mare la cele locale, un fapt
cu implicații adânci pentru sec�
tor. Nu se poate oferi nici o idee în
acest moment despre evoluția ul�
terioară a situației. Prin urmare,
nu are rost să ne îmbătăm cu apă
rece, privind la rezultatele ne �
așteptat de bune din 2020. Dar
putem citi mai departe și putem
spera în mai bine. SDC

Peter Kraus vom Cleff, 
președinte FEP
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Am trecut de ziua 400 de autoi�
zolare. Așa că vă doresc
tradiționalul: hai liberare.

Luni,12 aprilie
Când îl văd pe tovarășul colonel
Gheorghiță mi se face dor chiar și
de cunoscutul general analfabet
doctor Oprea�Izmană.

Dar dacă, dar dacă Șoșoacă este
cea creată în laborator? 

Duminică, 11 aprilie
Acum un an mă jucam de�a po �
veștile și pandemia. Iată cum era:

HARAP�ALB – Ion Creangă.
Harap�Alb se înhăitează cu Fo�
milă, Setilă și alți prieteni bizari
și pleacă în împărăția lui Roșu
Împărat să îi ia fata, aflată în ca�
rantină, cu izoleta. Pe drum sunt
amendați de un echipaj de poliție
fiindcă umblau în grup mai mare

de trei persoane și nu aveau de �
clarație pe proprie răspundere. 

BĂTRÂNUL ȘI MAREA – Er�
nest Hemingway. Profitând de fe�
reastra de oportunitate oferită
pescarilor de ordonanța militară
dată de Vela, un bătrân pleacă din
izolare pe mare, zicând că se duce
și el să prindă un pește. Se luptă
mai multe zile cu dihania și chiar
când să o scoată din ape constată
că marele pește fusese devorat de
covizi. „Am ieșit prea în larg“, re�
marcă, trist și înțelept, bătrânul.

ANNA KARENINA – Lev Ni�
kolaevici Tolstoi. Toate familiile
fericite de covizi se aseamănă
între ele; fiecare familie nefericită
de covizi este nefericită în felul ei.

MOROMEȚII – Marin Preda.
Ilie Moromete pleacă la târgul de
animale vii din Wuhan, să dea niște
porumb pe un pangolin de casă.
Călătorește alături de mezinul său,

Niculae, pe care îl întreabă: unde
mergem noi, Niculae?

MOARTEA CĂPRIOAREI –
Nicolae Labiș. Un copil înfometat
mănâncă o căprioară infestată cu
covid. „Mănânc și plâng, covid!“,
strigă, disperat, copilul.

Frumos mai definea Emil Cio �
 ran al nostru proștii aparți nători
de grup: „sunt oameni care n�au
priceput nimic, sectari ob nubliați
de propria lor mitologie sectară“.

O amintire de acum doi ani:
Imaginea zilei e Marele Livache
Flaușat amușinând înflăcărat o
ceapă, un usturoi spre deliciul po�
pular (ceapă, bă, usturoi, bă!),
țărănușul bișnițar cățărat în câr �
ca țării pogorât acum din ceruri
peste țărani să le verifice marfa,
ca orice conducător de gubernie
de la Minsk la Vladivostok.

PS: pentru țară se pregătește
Marele Livache Flaușat, nu pentru
el, că altfel verifica un morcov.
PS la PS: să�l tăvălească pe Daea
prin mărar și urzici și leurdă și
Codrin să se uite – să fie frumos
(dar ce să știe și consilierii ăia?).

Sâmbătă, 10 aprilie
Istoria recentă a României în re�
zumat: de la noaptea ca hoții la
noaptea ca proștii.

Moartea prințului Philip con�
form românilor: S�a dus în ceruri
să se joace cu regele Mihai.

O amintire de acum patru
ani:Ce frumos a fost la protestele
de iarnă. Acum, Florin Iordache e
vicepreședintele Camerei Depu �
taților și eu am tuse reziduală de
la o laringită severă. Cam asta ar
fi dreptatea pe lume.

Joi, 8 aprilie
Când văd papagalii cum papaga�
licesc ei acolo niște cuvinte din
care moftangiii nu înțeleg nimic,
mă gândesc să�i dea bunul Dum�
nezeu gândul cel bun unui scrii�
tor pe foaie să le strecoare și un
„planul național de reziliență și
poluție“ printre rânduri, de ce să
nu avem și plan național de re �
ziliență și poluție?

Marți, 6 aprilie
Chiar nu e nimeni să�l ia pe Alis�
son de la Liverpool de mustăți și
să�i spună crudul adevăr: ai greșit
secolul, băiatul meu? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (30)

Am căutat odată pe Google „Perșii
Eschil“ și deasupra listei de linkuri
albastre, care arată întotdeauna
cumva dezordonat, ca niște cărţi
așezate vraiște într-o bibliotecă,
mi-a apărut scris, mare, Did you
mean Persil? Mai tot văzusem
asemenea derapaje, dar din ziua
aia m-am hotărât să mi le și notez.
O să comentez aici câteva din ele.
Nu pretind că sunt din cale-afară
de amuzante sau de miezoase, dar
toate sunt autentice. 

De pildă, în cazul Persilului, hai să
zicem că nu trebuie neapărat să
percepi această sugestie ca pe o ne�
gustorie obtuză, ci ca pe o dorință
de a ajuta, de a face bine, care n�ar
trebui să te indispună, oricât ar
călca în străchini. Tu zici că vrei
textul tragediilor lui Eschil, dar nu
e exclus ca niște detergent să�ți facă
trebuință fără întârziere, doar că
nu reușești să te exprimi prea
bine... Altădată caut betyls in Mi�
noan art, idoli de piatră în arta din
Creta, acum vreo patru mii de ani.
Did you mean Beatles in Minoan
art? Nici aici nu te poți supăra. Dar,
de multe ori, tonul e ceva mai

țipător. Caut Troy vi late, faza târzie
a unui nivel arheologic de la Troia,
numerotat ca al șaselea (sfârșitul
epocii bronzului). Did you mean
Troy violate? Caut early Roman
Empire, ceva legat de începutul Im�
periului. Did you mean eerie Ro �
man? Imperiul Roman sinistru.
Întrebarea did you mean, în va�
rianta Google, are un metabolism
bizar. Menită, chipurile, să�ți iasă în
întâmpinare, să te ajute, sfârșește
prin a te vexa. (Mai nou, ceva mai
frecvent este mesajul showing re�
sults for..., dar ideea e aceeași).

În paranteză, adaug aici o ati�
tudine și mai radicală, a autocor�
rect�ului (sau a spell check�ului),

unde vorba pe care ai scris�o e în�
dreptată automat, adică Persilul
ți se pune direct în traistă, fără
parlamentări. Scrii despre impe�
riul persan al Ahemenizilor, iar
cuvântul Achaemenid este dintr�o
dată, sub ochii tăi, preschimbat în
cheapened, ieftinit. Aia trebuie să
fie! A scris și la ziar! Altădată scrii
despre relația (la modă, ce�i
drept) dintre istorie/ arheologie
și multiplicitatea trecuturilor cu
relevanță actuală, și brusc în loc
de pasts that matter in the pre�
sent corectorul automat pune
pasta that matter in the present.

Revin la Google cu încă vreo
două exemple similare, și ele cât de
cât legate de cercetarea academică.
Caut ceramologists și sunt întrebat
daca nu mă refer de fapt la cosme�
tologists. Caut gnoseological și sunt
întrebat dacă nu vreau să spun gy�
necological. E o aplecare pragma�
tică aici, o orientare către urgența
vieții cotidiene. Vine și rândul Tro�
iei, deocamdată e vremea pentru
spaghete. Cea mai frumoasă va�
riantă de încurcătură (ar fi bine
dacă ar fi toate așa) am întâlnit�o
când am căutat cândva artifacts,

cred că pentru a vedea care grafie e
mai populară în engleză, artifacts
sau artefacts (pare�se, prima e ame�
ricană, iar a doua britanică). Așadar:
artifacts? Did you mean arctic fox?

Încă ceva despre căutări mai
scriitoricești. Caut pe Google „șpal �
turi“. Did you mean spălături?
Aici cel puțin sugestia era tot din
paradigma românească, dar de�o
eficientă trivialitate. Am început
să râd (strâmb) când am căutat
odată pe Amazon A șaptea parte
din lume, titlul primului meu
roman. Do you mean A Santa par �
ty in time? Când încropeala asta e
considerată mai plauzibilă decât
cartea ta, te simți pus binișor la
locul tău. Încă una, despre poezii:
site�ul dicționarului Merriam
Web ster oferă serviciul îndoielnic
de a ne sugera cu ce rimează cuvin�
tele pe care tocmai le�am căutat.
Mi�am notat sugestia de la episte�
mic – era una singură: emphise�
mic. Ce reverie, să te gândești cum
curge, ce urmărește, poezia în care
epistemic rimează cu emphisemic!

Uneori împleticelile astea sunt
inofensive, alteori sunt veninoase.
Am căutat, pentru o traducere, inter�
cure (intervalul între două cicluri de
chimioterapie, în franceză) și Google
m�a întrebat, did you mean inter�
course? E ceva totuși infernal în co�
municarea unde tu întrebi de
gnoseologie și ți se dă trimitere la gi�
necologie, tu ceri informații despre
chimio și ți se recomandă un bordel.

E o lume scrisă la patru mâini de J.K.
Toole și Boris Vian, din care însă 
s�au extras și umorul, și umanismul,
o lume în care suntem făcuți din
opțiuni și meniuri, după principiul
alles in eine Schublade. O lume în
care suntem fie clienți, fie pacienți.

N�am înnebunit să mă cert cu
robotul că nu mă iubește. Dar, oricât
m�aș gândi că sugestiile Google nu
sunt nimic mai mult decât o reflecție
a căutărilor celor mai frecvente ale
utilizatorilor săi, nu poți să nu vezi
în ele ceva simptomatic pentru non�
dialogul postmodern din jurul nos�
tru, pentru nesfârșita lui inadecvare
și pripeală. Abia deschizi gura:
ghișeul 4! N�ai intrat bine în maga�
zin: avem exact ce vă trebuie! S�au
ieftinit Ahemenizii! Iar dincolo de
negustorie, e nuca în perete, moftul
dada, rămas însă fără nici o miză.
„Arde la etajul 5!“, zici tu. „Numele și
data nașterii, vă rog!“, ți se răspunde.
Trei? Vrei să spui șapte? Apropo de
negustorie, am căutat odată textul
unui poem celebru, adieu tristesse
bonjour tristesse, și am primit urmă�
torul link bonus: ads related to tri�
stesse. Evident, vom lăsa totul și vom
vedea niște reclame – legate de pro�
dusul „tristețe“.

Aștept de la Google mesaje cu
adevărat absurde, cum ar fi: did
you mean „vreau să închid com�
puterul și să citesc o carte“? SDC

(apărut în revista „Crevice“, 
mai 2017)

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

O vulpe arctică dădea 
un search pe Google...



Cred că lucrul care m�a revoltat cel
mai tare la istoria traducerilor res�
pinse de reprezentanții poetei ame�
ricane Amanda Gorman a fost
ideologizarea excesivă a unui act –
până la urmă – cultural, cel al tra�
ducerii. Poemul acesteia are, evi�
dent, o încărcătură ideologică
consistentă, dar ea nu implică sau
nu ar trebui să implice identitatea
traducătorului. E ca și cum, prin re�
fuzul de a accepta traducători albi
sau bărbați sau vârstnici sau lipsiți
de fervoare ideologică, le�ai nega
competența profesională. Chiar
dacă declari politicos că nu o faci.

Iar ceea ce mă sperie într�o oarecare
măsură – nu personal, ci uman – e
faptul că acum, cu acest gest și scan�
dalul ce i�a urmat, s�ar putea stabili
un precedent. Atunci când faptele
de cultură devin arme de luptă
ideologică, rezultatul nu poate fi
unul bun. Mai ales atunci când în
demersul activist se străvăd prea
bine tenden țio nismul și agenda
ideologică părtinitoare. Lucrul ăsta
se înțelege foarte clar chiar din felul
în care activiștii protestatari au de�
cupat profilul autoarei pentru a se

potrivi cu propriile idei militante, fal�
sificând�o pe Amanda Gorman în �
săși în favoarea unei „Amanda Gor� 
man“ a lor, pe care vor s�o exporte în
forma dorită. Straniu mi se pare însă
că autoarea – sau repre zentanții ei –
au acceptat falsificarea.

Reamintesc că toată contro�
versa a pornit de la pretenția unor
voci influente ale unor activiști de
culoare ca traducătorii poemului
The Hill We Climb să fie, asemenea
Amandei Gorman, de sex feminin,
tinere, de culoare și, dacă e posibil,
activi/e ideologic în aceeași tabără
cu autoarea. Asta deși poemul nu
vorbește despre destinul oameni�
lor de culoare în America, ci des�
pre unitatea americanilor în ge� 
neral la începutul unei noi pe�
rioade din istoria Statelor Unite
(mandatul lui Joe Biden). E un
mesaj despre unitate, nu despre
dezbinare, despre cetă țenii ameri�
cani, nu despre negri și albi și asia�
tici și amerindieni – cine îl citește,
înțelege asta cu ușurință. 

E drept, viziunea îi aparține
unei tinere pline de speranțe reîn�
noite. O tânără de culoare, da, dar
nu doar atât. În identitatea poetei

mai intră un element foar te im�
portant (pariez că cel puțin pentru
ea e important): catolicismul.
Amanda Gorman e catolică prac�
ticantă, lucru care se reflectă și în
creația ei – sau cel puțin în poe�
mul despre care tot vorbim. Can�
titativ (deși nu judecăm poezia cu
cântarul de vorbe) refe rințele re�
ligioase ocupă mai mult spațiu
decât cele rasiale. Unul din versu�
rile recitate de ea sună astfel:
„Scripture tells us to envision that
everyone shall sit under their own
vine and fig tree, and no one shall
make them afraid“ – și este un
verset din Vechiul Testament, din
Macabei 14,12: „Și a șezut fiecare
sub vița sa și sub smochinul său,
că nu avea cine să�i înspăimânte.“

Și atunci nu pot să nu mă în�
treb de ce, atunci când activiștii au
profilat traducătorul „conform“, nu
au inclus și cerința ca acesta/
aceasta să fie catolic(ă)? Că doar re�
ligia creștină – și orice religie uni�
versală – transcend rasa, clasa,
identitatea de gen. Preluând logica
acelor activiști/ activiste, aș putea
zice că un traducător ateu nu poate
înțelege corect mesajul unei tinere

de culoare catolice din America.
Numai că religia nu intră decât
foarte rar pe agenda politică a ac �
tiviștilor ideologici de azi și, tot din
considerente ideologice, e ignorată
sau bagatelizată. Și uite așa e falsi�
ficată creația Amandei Gorman
tocmai de cei care pretind că îi
apără integritatea.

Dar, vorba românului – pe care
doar românul o poate traduce –,
ajunge o măciucă la un car de oale.
E ridicol că toată zar va asta s�a
stârnit de la un text cu o valoare li�
terară relativ modestă – și, sigur,
cu un mesaj social. Am citit poe�
mul Amandei Gorman și l�am
văzut și recitat de autoare. Lectura
de la inaugurarea lui Joe Biden e
impresionantă și emoțio nantă.
Poemul în sine, citit pe foaie sau pe
computer, e plat. E un poem mobi�
lizator, cum mai există cu miile, un
fel de Ce�ți doresc eu ție, dulce Ro�
mânie pentru americani, și e scris
într�o engleză atât de limpede,
încât, indiferent cine l�ar traduce
într�o limbă oarecare, fie că e un
traducător sau o traducătoare de
rasă albă, neagră, asiatică sau alt�
fel, poemul ar suna cam la fel. 

Mie însumi, ca traducător
mascul, de rasă albă și ideologie
incertă, mi�ar fi mai greu să trans�
pun în română textele unui clasic
american alb, protestant, cu ori�
gini saxone, decât acest poem cu o
retorică simplă, clară, cu metafore
tocite și lipsit de subtilități. Dar ce
zic eu?, până și manualul tehnic al
unei mașini de spălat mi�ar pune
probleme mai serioase. 

Pe de altă parte, orice autor
are dreptul și libertatea de a�și
alege traducătorul, pentru ca
opera lui să fie citită și înțeleasă
cât mai clar într�o limbă și cultură
străină. Măcar din punctul ăsta de
vedere scriitorii, oprimați ori ba și
indiferent de rasa, națiunea ori
cultura căreia îi aparțin, sunt cu
toții niște privilegiați. Deși (zic cu
obida esticului) e preferabil să fii
privilegiat într�o cultură mare,
oricât de minoritar ai fi. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Traducerea în alb și negru (III)

Era cu ceva ani în urmă o emisiune
care se numea „Copiii spun lucruri
trăsnite“. Micuți din toată țara, de
regulă cu o inteligență peste medie,
se adunau într�un platou de televi�
ziune și spuneau de față cu părinții
tot felul de chestii amuzante. 

Erau întrebați despre OZN�uri și
despre mașinile viitorului, dar toto�
dată își pârau colegii de gră diniță,
verișorii, ba chiar spuneau lucruri
de prin casă care îi făceau pe părinți
să roșească. Iar după reprezentație
toată lumea era fericită. Copiii erau
bucuroși că apar la TV, părinții erau
mândri nevoie mare de odraslele
lor, iar cei care vizionau emisiunea
erau mulțumiți de show.

Cam la fel se petrece în aceste
zile în minunata coaliție de guver�
nare. Partea proastă e că în aceste zile
niște copii politici fac lucruri trăsnite,
nu doar le spun. Care este miza scan�
dalului din Guvern? E vorba de vreo
tensiune apărută din cauza reforme�
lor dure anun țate de ex�ministrul
Sănătății, Vlad Voiculescu? Dacă

analizăm la rece, totul pornește de
la niște copilării. De la țâfnele uno �
ra care nu înțeleg cum funcțio �
nează politica și ce înseamnă o coa �
liție. E normal ca premierul și mi�
nistrul Să nătății să țină într�o zi de
weekend conferințe de presă la
aceeași oră? Comic, nu? Dar s�a în�
tâmplat. E normal ca Ministerul
Sănătății să elaboreze un document
care să decidă modul în care se face
carantinarea localităților, iar prim�
ministrul să nu aibă habar de con �
ținutul acelei hotărâri? Iarăși de
neînțeles, dar totuși s�a întâmplat.

Evident că ministerele sunt
cele care promovează deciziile, dar

pe un subiect sensibil precum pan�
demia, mai ales când vine vorba de
carantină, ar fi trebuit consultat
obligatoriu și premierul. Pe de altă
parte, nici premierul liberal Flo�
rin Cîțu n�a procedat corect. L�a
revocat din funcție pe Voiculescu
fără prea multe explicații. Pentru
susținătorii USR PLUS, ceea ce s�a
petrecut miercuri a fost fără îndo�
ială șocant. Omul lor de încredere
a fost executat fără milă. 

În mod sigur, între Cîțu și Voi�
culescu tensiunile mocneau de
ceva timp. N�au fost doar cele două
episoade prezentate mai sus (cel
cu conferința simultană și poves�
tea cu carantinarea), ci au mai fost
și altele, unele de care probabil
opinia publică încă nu a auzit.

Disputa dintre Vlad Voicu�
lescu și Florin Cîțu e doar un frag�
ment din războiul mare, cel dintre
PNL și USR PLUS. Neîncrederea a
existat din prima secundă a gu�
vernării. USR PLUS vrea o mai
mare rigoare a legii, vrea o socie�
tate cu mai puțină corupție și un

aparat bugetar care să fie refor�
mat, în vreme ce PNL nu prea vrea
mare lucru. Liberalii sunt mai
aproape de PSD ca gândire decât
de USR PLUS. Ne amintim doar de
vremurile cu ordonanțele lui
Dragnea, când primarii liberali
aproape îi înghionteau pe parla�
mentari să pună umărul la legile
care vizau amnistia și grațierea.

PNL e mai preocupat de numi�
rile clientelei proprii în func țiile de
conducere decât de reforme. E ade�
vărat că are oameni mai experi �
mentați, care au mai ocupat funcții
guvernamentale, dar PNL e un par�
tid care preferă mai degrabă
schimbările lente, de ochii lumii.
De partea cealaltă, USR PLUS vrea
să taie în carne vie. S�a văzut com�
portamentul ministrului Trans�
porturilor Cătălin Drulă la Me �
trorex, unde buboiul s�a tot copt
vreme de 30 de ani și nici un minis�
tru n�a avut curajul să�l spargă. Nu
știm dacă Drulă va reuși să răpună
clanul Rădoi, dar sunt semne că e
pe cale să clintească mușuroiul de

interese de la Metrorex. Revenind
la balamucul guvernamental actual,
nu cred că vom asista la ruperea
majorității guvernamentale. USR
PLUS nu are un motiv serios pentru
a ieși de la guvernare, oricât ar fi Vlad
Voiculescu de apreciat de publicul
useristo�plusist. E jenant să abando�
nezi corabia la puțin timp după ce ai
urcat la bord. Rămâne de văzut cum
va fi aplanat conflictul, dar toate
opțiu nile rămân în picioare. 

Întrebarea este însă ce viitor are
o asemenea coaliție, în con dițiile
unei neîncrederi generale. Dacă
vorbești cu cei din tabăra PNL, în
doar câteva secunde vor ajunge să se
plângă de cei din USR PLUS. La fel și
invers. Ciudat, cu toții au uitat de
PSD, dar mai ales de celălalt partid
de opoziție, AUR. Un asemenea mod
de abordare l�am mai trăit în vremea
guvernării CDR. Spiritele erau atât
de încinse, încât PSD de atunci și
PRM al lui Vadim tropăiau în voie în
opoziție. Și nu doar că tropăiau, ci au
reușit să joace finala prezidențială în
anul 2000. Când politicienii fac trăs�
năi și nu se mai opresc, riscul ca elec�
toratul să fie predispus la ghidușii
crește. Poate că PNL și USR PLUS vor
medita la această temă. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Când politicienii fac lucruri trăsnite
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Și cum nu sunt puține, mă rezum a
transcrie doar numele titularilor:
Zappa, Mahavishnu Orchestra, Pink
Floyd, Weather Report, San tana,
Rory Gallagher, Sex Pistols, Stran �
glers, New Order, Yes, De peche
Mode și încă multe, multe altele. Și
Thin Lizzy, firește! (Nu pomenesc de

rockerii noștri, că sigur uit pe vre �
unul și... fandacsia�i gata!)

Prima piesă cu Thin Lizzy am
auzit�o pe o bandă magnetică,
înregistrată mono la un Tesla pră �
pădit de neuitatul meu tiz, Mitică,
zis Pașa, pe la jumătatea anilor ’70:
Whisky in the Jar. Cine nu știe acest
cântec popular irlandez, distilat de
trupeți la tărie maximă, cu un solo
de chitară mortal, care l�a și ucis
(figurat vorbind, pentru că ulterior
n�a mai cântat nimic la nivelul
acela) pe blondul creț Eric Bell?
(Cine nu�l știe, nu se poate numi
băutor de rock!) Impactul piesei a
fost instantaneu și fatal, măcar că
nu gustasem până atunci vreo
picătură de whisky, adus din Ori �
entul Apropiat prin contrabandă,

necum din cel scoțian, american
sau irlandez:m�am îndrăgostit de
sunetul acelei trupe ca un puștan
de�o actriță. Și, la fel cum greu
înțelege puștiul că nu va întâlni în
realitate fantoma care îi poluează
visele, greu am priceput și eu că o
să�i văd pe băieți doar în poze,
eventual pe coperta unui disc. Cine
să�și imagineze prin 1978�1979,
bunăoară, că vom trăi ce trăim azi?
Sau visăm că trăim? 

Câteva versuri din piesa titlu
a albumului Chinatown (1980,
Ver tigo; 2020, UMC, ediție ani ver �
sară) sună așa: „Chinatown, it’s a
different scene/ There are people
there, they are so obscene/ If you
see what I mean/ Then they’ve sold
you the dream/.../ Living and

dying/ There is no release/ Living
and dying/ There is no relief/
There is no beliefs/ Not on Chi �
natown...“. Cântecul era inspirat
din realitatea ce părea un fel de
curiozitate exotică și de neluat în
serios la timpul respectiv. Anume,
prezența „cartierelor chinezești“ în
tot mai multe orașe occidentale,
zone unde obiceiurile sănătoase al
popoarelor băștinașe nu�și găseau
locul, iar legile nu se aplicau.

Anomalia, însă, era îngăduită de
mecanismul democratic statal, cu
binecuvântarea unor politicieni
corupți și lacomi, gata de orice ile �
galitate pentru prezervarea privi� 
legiilor clasei lor sociale. La distanță
de nici o jumătate de secol, ob �
servăm că aproape toată planeta e
beneficiara unui soi de „china town“,
localizat în țara cu mărime și men �
talitate de imperiu, unde munca e
prost plătită, lucrul de mântuială și
obediența față de șefi sfântă. Dar ce
contează! Occidentalii își împlinesc
visul de îmbogățire, despre care se
poate spune cu siguranță doar că
este himeric. Numai că „legile“ din
Chinatown par a se întinde peste tot,
cu bine�cunoscutele caracte ristici:
corupție, ipocrizie, reducere la
tăcere etc. 

Când Thin Lizzy a lansat al �
bumul, trupa intrase pe panta
descendentă. Phil Lynott, basistul,
compozitorul, vocalistul și creierul
grupului avea probleme cu dro �
gurile (din cauza cărora a și murit în
1986), chitaristul Scott Gorham la
fel (măcar s�a trezit și a scăpat, azi
retrăindu�și tinerețea cu altă trupă
aproape identică la sonoritate),
Gary Moore decolase în cariera solo.
Fără să fie prea bine cotat, albumul
rămâne, totuși, la inima rockerilor
de ambele sexe și de toate națiile,
beneficiari sau nu ai împlinirii vi �
selor în Chinatown. SDC

O premoniție?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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De câte ori am mintea tulbure și nu reușesc să limpezesc vreo idee 
nici scăldând-o în esență de cereale fermentate, recurg la „doctoria“
care n-a dat greș niciodată până acum: muzica. În funcție de starea 
de moment, ascult o simfonie de Beethoven (a 9-a mă scoate din orice
necaz), un concert de Mozart, o toccată de Bach (565, totdeauna) 
sau oricare dintre discurile ce mi-au configurat sensibilitatea. 



Am fost, de�a lungul anilor, în
mai multe jurii consacrate unor
concursuri de dramaturgie.
Chiar dacă piesa nu mai consti�
tuie, de vreme considerabilă, 
kilometrul zero al teatrului,
texto�centrismul fiind acum o
realitate de factură istorică, inte�
resul n�a pălit față de această cea
mai concretă parte materială a
procesului teatral. Este și moti�
vul pentru care se organizează
multe, foarte multe competiții
consacrate imaginării unor fru�
moase iluzii care să încânte spec�
tatorii, când ele ajung la rampă. 

Care e rostul lor, veți gândi probabil,
doar autorii oricum scriu și în afara
lor? Rosturile, căci sunt mai multe,
pornesc din nevoia celor care le lan�
sează de a emula ins pirația drama�
turgilor, de a îi îndemna să scrie. Pe
câteva direcții clare, pe care organi�
zatorul le urmărește în funcție de
aștep tările instituționale, de inten �
țiile imediate, și le comunică public.
Fiecare întrecere de acest gen are un
șir de condiții enunțate odată cu
lansarea ei. 

Organizarea unui asemenea
concurs e similar unei operațiuni
de comisionare. E o „comandă“ ex�
tinsă, cu alegerea unui câștigător
la final. Scop în care e vital ca
aspiranții să parcurgă cu rigurozi�
tate precizările preliminare din
anunț. E prima regulă pentru a te
asigura că te înscrii în standarde.
Originalitatea tematică și stilis�
tică, ineditul ficțiunii teatrale, va�
loarea scriiturii sunt standarde de
tip general. Condiționalitățile
menționate vizează adresabilita�
tea, spațiul, formatul dramaturgic. 

Majoritatea concursurilor cau tă
unicitatea. Vor creații dramaturgice

care nu au mai fost publicate, even�
tual imaginate exact pentru com �
petiția pe care astfel o fac specială.
Nu e deloc neo biș nuit ca scriitorii
care au deja în portofoliu un număr
de texte să îl caute pe acela care se
potrivește cel mai bine. 

E ESENȚIALĂ GRIJA LA
EXPRIMAREA FOLOSITĂ

În legătură cu adresabilitatea, ea
se construiește prin abordarea
unor subiecte atrăgătoare pentru
eșaloanele țintite. Traseul reușitei
presupune un exercițiu minimal
de documentare, de așezare în pa�
pucii celui căruia vrem ca piesa
noastră să i se pară demnă de a îi
consacra un ceas sau două, pri�
vind�o la rampă. O temă mai puțin
bătătorită prin vizitare de alții,
captivantă prin implicațiile emo �
ționale generate, completează ga �
ma ingredientelor ce i�ar putea
aduce mai aproape de treapta su�
perioară a unui podium. 

La pachet cu tema dezvoltată
vine și limbajul utilizat, rutinele
verbale. Spun asta pentru că, de
pildă, atunci când personaje sunt
două prostituate, dialogul dintre
ele nu are nimic în comun cu
acela al academicienilor. Când cei
ce vorbesc sunt adolescenți, e

esențială grija la exprimarea folo�
sită. Fiecare leat are propriul slang
generațional, propriile re ferințe
muzicale, filmice. Iar dacă ne do �
rim ca această categorie să intre în
sălile teatrelor, atunci e musai să
fim preocupați de limbajul din
piesele noastre. Într�un text care
tratează o problematică a publicu�
lui tânăr scris de un matur e obli�
gatoriu să fie o potrivire între ce se
aude în scenă și ce s�ar auzi în an�
turajul de gen. Altfel riscă să sune
ca o lecție de di rigenție sau ca un
remember „de pe vremea mea“. 

Concursurile dramaturgice
sunt atașate uneori unui festival.
Menirea lor e de a stimula atenția
pentru eveniment și în acest fel.
Rezidențele au intrat în practica
exercițiului scriitoricesc. Autori�
lor desemnați prin selecție li se
asigură confortul de a fi vizitați de
inspirație, plus un onorariu pen�
tru eforturile creative. În recipro�
citate, dramaturgul va preciza cu
orice ocazie stipendia, ca parte a
înțelegerii. Alteori, competițiile
sunt un proiect de cursă mai lun �
gă al unei instituții care dorește
să extindă baza de alegere pentru
o viitoare punere în scenă. 

CEL MAI FRECVENT PERICOL
ESTE CANTONAREA ÎN
LITERAR

Efervescența din jurul oricărei
competiții trasează un orizont de
așteptare benefic pentru toată lu �
mea. Participanților le sporește vi�
zibilitatea, chiar dacă nu se află în
fruntea listei câștigătorilor. Cel
puțin membrii juriilor le citesc lu�
crările, poate li se par interesante și
le au în vedere sau le propun unei
companii teatrale. Curioșii pot 

solicita și un feedback profesionist. 
Din sutele de piese citite în

scopul jurizării de a lungul sezoa�
nelor, cel mai frecvent pericol
care pândește textele acestea este
cantonarea în literar. Teatralita�
tea cunoaște, ca orice registru,
transformări în acord cu spiritul
timpului, iar prezentul favori�
zează performativitatea, formu�
lele moderne de abordare a unei
tematici implicate și social. Mai
ales formele clasice nu reușesc să
se desprindă uneori suficient de
acest „balast“ devenit vetust pen�
tru momentul estetic actual. 

Concursurile dramaturgice
mai au și un alt aspect pozitiv,
practic. Pe lângă acordarea pro�
priu�zisă a premiului, ținta orică�
rui participant, foarte multe oferă
șansa publicării. E o etapă de 

sporire a circulației lucrării, a ex�
punerii de autor. Alteori finalita�
tea sunt spectacolele�lectură, un
pas înainte spre prezentare în lu�
minile rampei. Sunt și o probă de
verificare a impactului la public
căci, de regulă, sunt însoțite de
discuții post�spectacol. Dar e o ve�
rificare și pentru autor, care își
aude textul și poate sesiza even�
tualele vulnerabilități. Speranța
oricărui dramaturg e să își vadă
lucrarea extrasă din pagină și
așezată pe scândură. Aproape fără
excepție, majoritatea spun că mo�
mentul oferă senzații bizare, un
mix de curiozitate și bucurie când
personajele și replicile scrise pen�
tru ele capătă viață temporară. Iar
când aplauzele încep să curgă,
emoțiile sporesc direct propor �
țional cu intensitatea lor. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Cum stimulăm scrisul pentru scenă?

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU ILDIKÓ GÁBOS-FOARȚĂ

„Traducerea Corului leilor, de György
Dragomán, a însemnat pur și simplu bucurie“ 
Ildikó Gábos-Foarță, de profesie psiholog, traduce din
maghiară în română. Soția poetului Șerban Foarță
formează un cuplu cu soțul ei și în lumea traducerilor
literare, dar doar la capitolul poezie. În ceea ce privește
proza, se declară „independentă“. Printre scriitorii
traduși de Ildikó Gábos-Foarță se numără Ádám Anavi,

Zoltán Böszörményi, Ádám Nádasdy, Anna T. Szabó,
Ildikó Bárányi sau Virág Erdős. Ildikó l-a tradus în
română și pe faimosul scriitor maghiar György
Dragomán pentru Editura Polirom. Ildikó Gábos-Foarță 
a vorbit despre procesul traducerii într-un interviu 
pentru „Suplimentul de cultură“.

LAVINIA BĂLULESCU

Traduci și din alte limbi sau 
doar din maghiară? 

Primele traduceri le�am făcut din
limba franceză, pe vremea când
eram studentă la Facultatea de Fi�
zică. Erau niște texte tehnico�
științifice, făcute de nevoie la
ce  rerea unor profesori și care nu
mi�au făcut nici o plăcere, fiind un
limbaj sec, cu totul diferit de cel li�
terar. Din germană am tradus un
singur volum de versuri împreună
cu soțul meu, Șerban Foarță, Bilete
în bilimbabi, de Joachim Ringel�
natz, apărut în 2007 la editura Cur�
tea Veche. Sunt versuri jucăușe, cu
multe subtilități de limbă, adică fix
pe gustul lui! În rest, eu traduc
numai din limba maghiară.

Ce altceva ai tradus în afară 
de poezie și proză?

Câteva subtitrări pentru teatre,
printre altele la piesa Galoșul, de
Dragomán György, pusă în scenă
de Teatrul Național Cluj�Napoca,
în 2017. Dar și o piesă pentru Tea�
trul de păpuși din Timișoara, Doi
cocoși ocoși și focoși, tot împre ună
cu Șerban, piesă care s�a jucat în
2009. În timpul pandemiei am mai
tradus și o piesă scurtă despre ul�
timele zile ale lui Ceaușescu, Adio,
tovarășe preșe dinte!, de Fábián
Tibor, care nu s�a jucat. Căutăm un
teatru interesat! Poezie traduc
numai împreună cu Șerban. De
voie, de nevoie, formăm un „valo�
ros cuplu“, cum ne�a numit odată
un critic literar, adică eu cu ma�
ghiara, el cu tehnica, având în ve�
dere că bagajul lui lingvistic
maghiar este de numai 60�70 de

cuvinte (cu care totuși a reușit să
scrie o mică poezie pentru maes�
trul Anavi Ádám la aniversarea lui
de 96 de ani!). În schimb, Șerban
are asul – sau mai bine zis așii –
în mânecă, adică tot ce ține de pro�
zodie: ritm, rimă, silabe etc. La
proză am rămas „independentă“.

Ai terminat două facultăți: 
Fizică și Psihologie. Cum s-au
împăcat cele două domenii? 

Dacă ai ști de câte ori mi s�a pus
această întrebare! Eu zic că s�au
împăcat bine. Scorul e cam 1 la
1:aproximativ câte 15 ani am prac�
ticat fiecare meserie. Cred că fie�
care dintre noi avem mai multe
interese, mai multe laturi, impor�
tant e să ai curajul și perseverența
de a le explora, de a le dezvolta și,
în final, de a le fructifica. Psiholo�
gia m�a interesat dintotdeauna; în

adolescență, de multe ori băieții,
în loc să mă curteze, mi se destăi�
nuiau, cerându�mi sfaturi cum să
cucerească o altă fată! Dar în 1976,
când am terminat eu liceul, nu era
facultate de psihologie la Timi �
șoara, iar din 1977, după căderea
din drepturi a psihologiei, nu mai
era nicăieri. Deși de mic copil am
fost trilingvă (străbunica după
mamă a fost nemțoaică), iar școa �
la am făcut�o toată în limba ro�
mână, exceptând două clase
pri mare la secția maghiară, pă �
rinții nu m�au încurajat deloc să
dau la filologie. Au crezut că o să
am dificultăți de limbă, deși mă
gândeam serios să ajung profe�
soară de franceză. Așa că n�am
avut încotro, am dat admitere la
fizică, alegând să�mi dezvolt la�
tura rațională. Ce�i drept, aveam
idei cam fanteziste, fiind un fan al

literaturii SF, visam la astrofizică,
fizică cuantică, cristale inteli�
gente... Mi�a mai pierit entuzias�
mul când la repartiție, în 1981,
s�au închis orașele mari, probabil
din cauza pandemiei ceaușiste,
iar eu am ajuns profesoară de fi�
zică la Liceul Agricol din Oravița
(n.r. – județul Caraș�Severin).
Dar, cum se spune, tot răul spre
bine, căci acolo am fost colegă cu
poetul Ionel Bota, pe atunci tânăr
profesor de istorie la același liceu,
care m�a încurajat să scriu, mi�a și
trimis câteva poezii la revista „Lu�
ceafărul“, unde mi s�a și publicat
una la „Poșta redacției“, Vis în
verde. Culmea e că acum câțiva
ani, găsind�o printre hârtii, am
prelucrat�o puțin, ilustrând în cu�
vinte una din picturile prietenei
mele, Nadia Rădulescu, pentru o
rubrică săptămânală la LiterNet.

Psihologia am absolvit�o în 2000,
iar de atunci și până la pensionare
am lucrat ca psiholog, cu precă�
dere ca psiholog școlar. N�am mai
avut nici timp, nici energie să mă
specializez într�o formă de psiho�
terapie și să�mi deschid cabinet.
Dar nu�mi pare rău, căci pentru
mine anul 2000 a marcat trecerea
la o nouă etapă: cea a literaturii și
a traducerii, devenind, după căsăto�
rie, o entuziastă și silitoare cursantă
a... „Academiei Foarță“!

Cum ai început să traduci? 

Deși eu cred că nimic nu�i întâm�
plător, totuși hai să spunem că a
fost o întâmplare! Într�o dumi�
nică din 2001, fiind în vizită la
mama, am găsit pe masă un vo �
lum de versuri de Anavi Ádám
(n.r. – poet, dramaturg, publicist,
traducător). Ca fostă elevă a lui, la
întâlnirea de „n“ ani de la termi�
narea liceului, primise cadou
această carte. Până atunci nu mai
citisem nimic de Anavi, așa că 
ne�am pus pe citit Caprorimele, eu
– cu voce tare, Șerban – ciulind
urechile și înregistrând melodia
versurilor. Se pare că i�a plăcut,
căci imediat mi�a spus să�l tradu�
cem. Deși la prima vedere părea
aproape imposibil, ne�am apucat
pe loc, reușind să traducem una.
Pentru a înțelege mai bine ce�i cu
caprorimele astea, voi cita defi �
niția dată de poetul însuși în vo�
lumul său: „Ele iau naștere din
intervertirea consoanelor de în�
ceput ale cuvintelor care rimează
la finele unui distih“. Și ca să fie și
mai clar, dau drept exemplu Mo �
dul corect de folosire a soției:
„Aplică�i o formală normă,/ spre�
a te păstra�n normală formă“.
Apoi ne�am împrietenit mai bine
cu domnul Anavi și între noi a 
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început un adevărat duel poetic.
După cum avea el obiceiul să spu �
nă, „versul intraductibil provoa �
că“, astfel că a reușit să facă față
provocării, traducând Balada ba�
ionetei din Bayonne a lui Șerban,
noi am răspuns provocării și uite
așa în 2001 a apărut prima noas�
tră traducere comună. Restul a
venit cumva de la sine. Peste
câțiva ani ne�am duelat din nou,
de data asta cu poetul István Esz �
teró, cu care fusesem colegă de
cancelarie prin anii ’80, pe vre�
mea când predam fizică la un
liceu din Timișoara. Așa s�a năs�
cut volumul bilingv român�ma�
ghiar Concertino (subintitulat
Mic concert la patru/ șase mâini),
în care Șerban și István, vegheați
de mine, s�au tradus reciproc, ofe�
rind un mic concert de toată fru �
musețea, István Eszteró fiind un
poet apropiat ca spirit de Șerban
și un excelent traducător. În 2017
cartea a apucat și o a doua ediție,
fiind lansată atât în țară, cât și în
Ungaria, la Gyula și la Târgul de
carte de la Budapesta. Cererea de a
traduce proză a fost de asemenea o
fericită întâmplare și o mare sur�
priză pentru mine, căci până atunci
nu mă gândisem niciodată să tra�
duc un roman. În 2007 câștigasem
amândoi o bursă de traducător, ne
aflam în Ungaria, la Casa Traducă�
torilor de la Balatonfüred. Lucram
la un vo lum de versuri al lui Ádám
Nádasdy, când Șerban s�a trezit cu
un mail de la Polirom, cu Regele
alb al lui György Dragomán, plus
rugămintea de a traduce romanul.
Am citit primul capitol și m�am în�
drăgostit de carte! Era prea mare
tentația și prea frumos textul, așa
că am acceptat!

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

Cartea pe care, în prima fază, toc�
mai am terminat�o, Întoarcerea
acasă a baronului Wenckheim, de
László Krasznahorkai, pentru Edi�
tura Trei. A fost o mare provocare,

căci, pe lângă faptul că e o carte
groasă, uneori frazele i se întind
pe câte cinci�șase pagini. Am
învățat foarte multe și din această
carte, începând cu diversele ti�
puri de arme, locomotive, autove�
hicule, combustibili, rețete de
prăjituri, teatrul japonez nō, până
la filosofie sau teoria mulțimilor
a lui Georg Cantor. Nu pot să spun
nici că mi�a pus mari probleme,
nici că nu mi�a pus probleme
deloc. Eventual că mi�a pus răb�
darea la încercare.

Știu că ai tradus și O sumă de so-
nete, de Zoltán Böszörményi, în
colaborare cu Șerban Foarță.
Cum a fost experiența colaboră-

rii cu el la traducere? 

Da, Zoltán Böszörményi a citit
cartea lui Anavi și a luat legătura
cu noi, propunându�ne să�i tradu�
cem Sonetele. A fost o muncă in�
teresantă pentru amândoi. Șer� 
ban are un ritm de lucru amețitor.
Poate sta și zece ore pe scaun,
scriind. Eu, ca orice femeie, mai
am și alte treburi, plus că aveam
și serviciu pe atunci, nu puteam
lucra împreună mereu. Așa că în
fiecare seară făceam traducerea
„brută“ a câtorva sonete, adică tra�
duceam cuvânt cu cuvânt fiecare
vers, cu explicațiile de rigoare, iar
în ziua următoare el le lucra, le ci�
zela, adică le atingea cu bagheta lui
magică, așa cum îi spuneam, trans�
formându�le în sonet. După care le
revedeam împreună, mai discu�
tam, mai schimbam câte ceva, până
ajungeam la forma finală.

L-ai tradus pentru Editura Poli-
rom pe György Dragomán, scrii-
tor maghiar de succes născut în
România, la Târgu Mureș. Ai tra-
dus atât Regele alb (2008) și Ru-
gul (2015), cât și Corul leilor
(2020). Cum a fost experiența? 

Traducând Regele alb, un text
care parcă te absoarbe într�un
vârtej amețitor din care nu mai
există scăpare, am interiorizat și
am îndrăgit atât de mult stilul lui
Dragomán, melodicitatea cuvin�
telor, frazele lungi, perfect cize�
late, asemenea unor pietre pre �
țioase rare, încât m�am bucurat
foarte mult când, în 2014, mi s�a

oferit și Rugul, mai ales că tocmai
avusesem un accident și trebuia să
stau încorsetată la propriu vreo
trei luni, fără posibilități prea
mari de mișcare. Astfel că Rugul a
fost pentru mine un fel de terapie
prin artă. Vocea este a unei fetițe
de 13 ani, textul fiind mai liric, mai
„dolce“, cu multe ritualuri magice
și tușe de o mare finețe, vârtejul
fiind mai potolit decât în Regele
alb, unde predomină acțiunea.

Ce a însemnat pentru tine tra-
ducerea volumului Corul leilor?

Cu Corul leilor cochetam deja de
vreun an, băteam apropouri Poli�
romului, tradusesem deja și câ�
teva povestiri, doar așa, de drag și
pentru „orice caz“, până când, în
2019, în sfârșit am avut contractul
în mână. Cea mai mare parte am
tradus�o în vara aceea, cu picioa�
rele în apă rece, cu căștile pe
urechi, ascultând muzica despre
care tocmai era vorba în carte.
Găsisem leacul perfect pentru a
rezista caniculei, râzând. Da, râ�
zând, pentru că m�am distrat gro�
zav, povestirile au un umor subtil,
conțin foarte multe elemente le�
gate de muzică, de la instrumente
și instalații muzicale (vioară, ar�
monică, pian, tobe, amplificatoa re,
boxe) până la diferite formații de
rock și heavy metal, cântăreți de
jazz, tangouri vechi ori fadouri –
bun prilej pentru mine de a face
cunoștință cu ele –, iar limbajul
este de�a dreptul un deliciu, de
multe ori argotic, presărat cu
subtilități. A fost ocazia ideală de a
mă familiariza și cu argoul ma�
ghiar, spărgându�mi capul să gă�
sesc un echivalent românesc. În�
 tr�un cuvânt, pentru mine această
traducere a însemnat pur și simplu
bucurie. Am avut noroc și cu redac�
torul de carte, inegalabilul Radu
Pavel Gheo, cu care am colaborat
excelent și la Rugul și pe care�l
admir foarte mult, atât ca scriitor și
traducător, cât și ca om și prieten.

Îl cunoști și personal pe György
Dragomán? Cum ați colaborat?

Da, l�am cunoscut în 2008, cu oca�
zia lansării Regelui alb la Căr turești,
în Cluj. Din prima clipă am avut im�
presia că�l cunosc dintotdeauna. De

fapt nici nu�i de mirare; într�un
fel, i�am umblat prin creier, prin
gânduri, prin sufletul lui de autor,
timp de luni și luni de zile. Ne�
având neclarități în timpul tradu�
cerii, n�am luat legătura cu el
de cât pe la sfârșit, înainte de a�i
trimite cartea. Abia după publi�
care am aflat că făcuse pentru tra�
ducătorii lui în alte limbi un fel de
ghid�dicționar ilustrat, cu expli �
cații în engleză, pentru obiecte și
noțiuni specifice epocii și locului
acțiunii, cum ar fi: yală, cravată de
pionier, trese, cordeluță, matri�
colă, defilare. Desigur că un citi�
tor ro mân n�are nevoie de aceste
explicații, însă alții – da. De exem�
plu, traducătoarei în olandeză a
cărții, Rebekka Hermann�Mostert
(care – culmea! – trăiește de un
timp tot în Timi șoara, ne�am și
împrietenit), i�a fost de mare
folos ghidul, ea fiind obligată să
dea și multe note, căci publicul
olandez n�are de unde să cunoas �
că aceste lucruri.

Cum ai trecut prin începutul
pandemiei, ce a ajutat și ce s-a
schimbat?

Pentru mine începutul pandemiei
se leagă tot de Dragomán. În 10
martie 2020 a fost la Timișoara, la
o întâlnire�discuție cu cititorii.
Atunci m�am aflat pentru ultima
dată într�o sală plină cu oameni,
fără să bănuiesc ce ne așteaptă! La
început, ca probabil tuturor, ne�a
fost și nouă oarecum frică. Am
stat cuminți, închiși în casă, am
încercat să nu intrăm în panică, să
căutăm surse credibile de infor�
mare, modalități online de apro�
vizionare și de făcut diverse plăți,
am învățat să folosim noile mij�
loace de comunicare online, am
citit mult, ne�am uitat la filme și,
în general, am făcut tot felul de
lucruri de care altădată n�aveam
timp, de exemplu puțină ordine
printre hârtii. Apoi ne�am văzut
de treabă, ca de obicei. Pentru
Șerban n�a fost o mare schimbare,
el și înainte ieșea foarte rar. Eu
sunt mai umblăreață, îmi place să
fiu printre oameni, să merg la ca�
fenele, la concerte, spectacole,
lansări de carte, vernisaje, să călă�
toresc. Am compensat cât s�a pu �
tut, participând online la ce se
putea și sperând că trece nebunia.
Apoi, când am văzut că nu mai
trece, a devenit tot mai greu. Tot
anul 2020 nu ne�am întâlnit decât
cu vreo șase�șapte oameni! De fapt
nu de boală în sine ne e frică, la
urma urmei există tratament și nu
toată lumea moare, ci de psihoza
legată de modul de abordare al
bolii, de spitale, de întreg sistemul

sanitar. Ce s�a schimbat? To tul!
Lumea, societatea, noi ne�am schim �
bat. Oamenii așteaptă revenirea la
cum a fost înainte. Dar din păcate
niciodată nu va mai fi ca înainte.
Va trebui să acceptăm schimba�
rea și să ne adaptăm. Un compor�
tament înră dăcinat de mai mult
de un an de zile, cum ar fi dis �
tanțarea socială, n�o să se schim �
be de la o zi la alta.

Am vorbit până aici despre Ildi-
kó – traducătoarea. Vorbește-mi,
te rog, și despre Ildikó – poeta.

Tare mi�e teamă că Ildikó – poeta
de multă vreme a intrat în ador�
mire! Poezii am scris mai mult
prin anii ’80, în ’86 luând și pre�
miul special al juriului (sub pseu�
donimul Isadora Măgureanu, bo� 
 tezată astfel de poetul Ion Pachia
Tatomirescu) la concursul de
poezie „Nichita Stănescu“. După
care Isadora Măgureanu a fost de�
finitiv îngropată. Cu timpul m�am
îndepărtat de poezie, scriind mai
mult proză, însă la un moment dat
poezia, în persoana lui Șerban, 
m�a găsit din nou! Totuși, poate din
nostalgie, anul trecut am publicat
un grupaj de poezii la prestigioasa
revistă literară „Arte“. În rest, deo �
camdată, neavând curaj să pun
de�o carte de proză scurtă, mă
mulțumesc cu apariții sporadice
în diverse publicații. Și, oricât ar
suna de stereotip, am fost real�
mente încântată să fiu cuprinsă în
antologia O sută de ani de litera�
tură feminină în România, ediție
alcătuită și îngrijită de Nina Ce�
ranu (2019, Editura Eubeea).

Cel mai frumos moment din
timpul traducerii unei cărți?

Când simți că „ți�a ieșit“.

O întrebare despre traduceri la
care ți-ar plăcea să răspunzi? 

„Cât de fidelă poate fi o traducere?“
Aș răspunde citându�l din memo�
rie pe scriitorul și traducătorul
Dezső Kosztolányi: „Cam pe cât de
fidelă poate fi o femeie frumoasă“.

Raiul traducătorului? 

Dar iadul lui?

Raiul: dacă în final textul sună ca
și cum ar fi fost scris în limba în
care îl traduci. Iadul: dacă textul
e greoi și nu�ți place deloc. Noroc
că asta se poate evita, neaccep�
tând traducerea!

Ce face acum Ildikó într-o lume
paralelă în care nu traduce? 

O, eu mereu mă plimb în lumi pa�
ralele! Ajunge să închid ochii!
Preferata mea este cea în care nu
fac decât să exist în rezonanță. SDC

Limbajul este de-a dreptul un deliciu,
de multe ori argotic, presărat cu subtilităţi.
A fost ocazia ideală de a mă familiariza și
cu argoul maghiar, spărgându-mi capul să
găsesc un echivalent românesc.
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VERONICA D. NICULESCU

A venit ca de nicăieri
vocea ariciului

A venit ca de nicăieri, înainte de
toate, vocea ariciului. Cine era
ariciul ăsta și de ce vorbea el așa?
Ca în joacă vorbea, și totuși nu era
joacă – el reușea să spună, stâlcit,
ghemuit în el însuși, lucruri pe
care cu greu le�ar fi zis „un om
mare“. Era în 2012. Eram la capă�
tul traducerilor din Beckett, care
mă ținuseră în ele doi ani și ceva,
nu mai țin minte exact, și eram la
capătul crizei, doar că nu era toc�
mai un capăt, se trăia greu, iar eu
eram singură în orașul unde mă
dusesem ca să fiu cu cineva. Nu
știam ce urmează. Eram obosită.
Abia țineam marginea trotuaru�
lui, când reveneam din plimbări.
Niciodată în viață n�am mai cu�
noscut o asemenea oboseală,

mama tuturor oboselilor. Și nici o
asemenea singurătate – atunci
am trăit cele mai lungi șnururi de
zile în care nu vorbeam, ochi în
ochi, cu nici un om. Și, deodată,
cum ziceam, vocea ariciului. Ce
voce era asta? Cui îi aparținea, de
fapt, acel scurt monolog interior
care se revărsa din mine deodată,
într�un limbaj diferit, dar pe care�l
simțeam atât de familiar, atât de
al meu? 

Povestea s�a născut așa, por�
nind de acolo. A urmat hârciogul,
apoi cârtița – ca într�o poezie pe
care o citisem de curând, unde ci�
neva se duce cu animalele la tea�
tru, ca să vadă lumea prin ochii
lor (poezia lui Czesław Miłosz a
rămas mottoul și motorul po �
veștii). Cei trei vorbesc diferit, fie�
care în felul său (vai, oare riscăm
acum, când ajungem la un public
mai larg, să ne pomenim și noi
reclamați la OPC, din cauza aces�
tor „greșeli“, cum a pățit de cu�
rând un monstruleț dintr�o altă
carte? – da, iertați�mi precizarea,

care n�a fost necesară cu ani în
urmă, tot ce o să vi se pară greșit
în monologul animalelor este co�
rect) și�apoi tac.

Tocmai am terminat de tra�
dus o carte, un roman de Siri
Hust vedt, în care o artistă se as�
cunde sub trei măști masculine,
într�un experiment prin care vrea
să facă o demonstrație complexă
legată de percepție. Ce vedem, ce
credem că vedem, cum vedem,
cum învățăm să vedem. Și, fără să
intru în alte detalii acum, acolo am
dat de citatul acesta: „Omul e cel
mai puțin el însuși când vorbește
ca propria persoană. Dați�i o
mască, iar el vă va spune adevărul“.
Îi aparține lui Oscar Wilde. Poate
că asta am făcut în Simfonia ani�
malieră, deși atunci n�am simțit�o.
Nu știu dacă ariciul, hârciogul și
cârtița sunt măști, cu siguranță eu
n�am intenționat asta, eu scriu
povești, nu fac demonstrații. Însă
ce știu sigur este că prin ei, prin vo�
cile lor mititele, inocente și sin�
cere, am reușit să spun niște

lucruri pe care cu greu le�aș fi
spus altfel. Mi�am dat seama apoi,
nu pe loc. De la înălțimea firului
de iarbă poți spune, ca�n joacă,
fără să te temi de ridicol, niște lu�
cruri importante, despre vârste,
despre bătrânețe și moarte, des�
pre pierderi și vremuri și timp și
urâțenie și mare și mic.

Finalul Simfoniei animaliere
l�am scris în Serbia, într�o re �
zidență literară, undeva într�un
sat, într�o izolare deplină, unde
zilele erau luminoase și nopțile
întunecate și reci. Stăteam ziua la
o masă, sub un nuc, un motan fu�
muriu îmi aducea șoareci și vi�
pere și mi le depunea grațios la
picioare. Două săptămâni am pe�
trecut în acele câteva pagini, ale
finalului, dilatate enorm în în �
țelesurile lor. Acolo am ascultat
secundarul și viespea lovindu�se�n
geam. Acolo am întâlnit, într�o
seară, și câinele!... Câinele.

Iar peste câțiva ani, tot din
senin, a apărut Hibernalia. Țin
minte: erau zăpezi mari, hoină�
ream prin Herăstrău fără să�mi
găsesc nici un rost, și�au căzut din
cer două versuri, în engleză, cu un
gopher. Le�am notat pe șervețelul
din buzunar. Iar apoi, acasă, 

m�am așezat și�am scris povestea.
E continuarea Simfoniei anima�
liere, acum lucrurile se rostogo�
lesc în sens invers – dinspre
cârtița cea tăcută, pe la hârciog și
spre arici, spre vocea lui ghemuită
în sine. Spre sine. Spre casă. Spre
moarte. 

Simfonia animalieră și Hi�
bernalia sunt o unică poveste, ca
două anotimpuri prelungi, unul
verde, unul alb, care alcătuiesc
împreună un an. Am visat să le
pot publica împreună, fiindcă
sunt parte a unui întreg, fac clic
împreună, spunând o singură po�
veste – care de�acum poartă titlul
firesc Simfonia animalieră. Mai
mult, modelul cărții (rândul de
dus, rândul de întors) se vede
bine acum, când totul este lipit
laolaltă. 

Cred că fiecărui scriitor i se
întâmplă, la un moment dat, să
producă niște texte mai ciudate,
în sensul că ele sunt diferite de tot
ce a scris înainte și de tot ce va
scrie apoi. În cazul meu, iată, e
vorba despre această Simfonia
animalieră. Mici și amărui, poveș �
tile astea bizare rămân locul unde
pulsează inima (animalieră) a în�
tregului meu scris. SDC

Despre cum am scris
Simfonia animalieră
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Ultimul recital al ediţiei 2021 a Fes-
tivalului Classix de la Iași, orga -
nizată cu sprijinul Centrului Cul-
tural German, i-a aparţinut
pianistului Alexander Krichel. O
seară emoţionantă pentru publicul
prezent în sala „Henri Coandă“ a
Palatului Culturii. Născut la Ham-
burg în 1989, Alexander a fost
foarte atașat de bunica sa, cu care
a vorbit doar limba română. De
aceea e fericit de fiecare dată
când ajunge în România, în
turneele sale Europa și Asia. În
2020 a stat în carantină două
săptămâni într-o cameră de hotel
din Hong Kong, a cântat Beetho -
ven și Liszt într-un drive-in cinema
și a primit buchetul de flori de
după concert din braţul unui ro-
bot. La Iași a cântat magistral și
tandru Suita a doua de Enescu și
impozant Tablourile dintr-o expo -
ziţie de Mussorgski, răscolind
audienţa care a plecat fericită
după întâlnirea cu un mare artist.
Se încheia o ediţie superbă de fes-
tival, ce ne-a reamintit tuturor ce
mult înseamnă muzica live. Despre
muzică și pandemie, despre
Enescu și legătura lui emoţionantă
cu România, am stat de vorbă în-
tr-un interviu, în exclusivitate pen-
tru „Suplimentul de cultură“. 

Alexander Krichel, ești pentru
prima oară la Iași, dar ai mai
concertat la București, atât în
recital, cât și cu orchestra. Cum

te simți să cânți în România? 

E foarte frumos, pentru că sunt
foarte atașat de România. Mă gân�
desc că bunica mea a trăit aici, iar
eu vorbesc românește datorită ei.
Înainte de fiecare concert o su nam
cu 20 de minute înainte de a intra
pe scenă, doar ca să știu că se gân �
dește la mine. Am sunat�o une ori
chiar și la 3 dimineața, indiferent
că eram în Japonia sau New York
sau oriunde în altă parte. De aceea
sunt foarte atașat de România și
de fiecare dată când vin aici simt
cumva și prezența ei. 

Ce a însemnat această perioadă
pandemică pentru tine, Alexan-
der? Știu că ai fost prins în 

carantină două săptămâni într-o
cameră de hotel din Hong Kong.
Măcar ai avut un pian la

dispoziție?

A fost cea mai bună scuză ca să fiu
la pian zi de zi, timp de două săp�
tămâni. Da, am cerut un pian ca să
fiu în contact cu publicul și ca să
nu mă simt așa de singur. Dar 
m�am gândit că ar fi frumos și pen�
tru cei care mă urmăresc să țin un
fel de jurnal online pe Facebook și
YouTube. Așa am avut ocazia să
văd cât de mulți oameni îți sunt
alături dacă ești într�o situație ca
aceasta, câtă lume te înconjoară cu
energie pozitivă și îți trimite gân�
duri bune, care ajută foarte mult.
Și nu te mai simți singur, cred că
această solidaritate între public și
artist este foarte importantă.

Și tot în pandemie cred că ai fost
primul pianist din lume care a
primit flori din partea unui ro-
bot, pentru că distanțarea so-
cială cere renunțarea la acest
gest de curtoazie de la finele
unui concert. Cum te-ai simțit 
în această situație?

(Râde.) Da, la festivalul de pian de
la Ruhr s�a întâmplat. A fost ceva
excepțional, dar câte lucruri ex �
cepționale nu se întâmplă într�o
pandemie? Am fost și primul pia�
nist din Germania care a cântat
într�un drive�in cinema, pentru
publicul venit să asculte muzică
live din mașină și mulți mi�au
spus că pentru un artist clasic, să
cânți în aer liber, fără o sonori�
zare adecvată, e o nebunie! Dar

după aceea am văzut că mulți din�
tre cei care mi�au spus că sunt
nebun au făcut la fel, s�au luat
după mine. 

Dacă interacțiunea cu publicul a
lipsit în acest timp, măcar a fost
un timp bun pentru proiecte
discografice? Știu că cel mai re-
cent album al tău, An Die ferne
Geliebte?, a ieșit la Sony în 2019.

Ce album pregătești? 

Da, sunt artist exclusiv Sony și din
acest motiv nu prea am voie să
vorbesc despre proiecte viitoare.
Pot doar să spun că următorul
album e din nou centrat pe mu�
zica rusă, pentru că am înregistrat
deja Concertul nr. 2 și Momentele
muzicale de Rahmaninov, e o
parte importantă din identitatea
mea muzicală, pentru că am stu�
diat doar cu mari pianiști ruși. De
aceea și următorul meu CD va fi
unul cu muzică rusească.

Da, ai fost studentul marilor
profesori Vladimir Krainev și
Dmitri Alexeev. Crezi că un pia-
nist rus sau un elev ieșit din
școala rusă va cânta mai bine
muzica lui Mussorgski sau Rah-
maninov? 

Nu. Cred că mai degrabă e o pro�
blemă de personalitate. Și între
ruși vei găsi pianiști foarte cere�
brali, mai nemți decât nemții,
cum se spune, dar și interpreți
foarte emoționali. Ca artist cred
că e foarte important să fii auten�
tic, să știi cine ești și ce muzică se
potrivește personalității tale. 

Despre prezența la Classix, în-
tr-un recital Mussorgski-Enes-
cu: de ce acest program, cu difi-
cila suită a compozitorului rus și
atât de impresionista suită enes-
ciană, nici ea foarte ușoară? 

Tablouri dintr�o expoziție de Mu s�
sorgski este o lucrare importantă
în repertoriul meu, pe care o cânt
foarte des, iar Enescu pentru că
mi�am dorit dintotdeauna să cânt
această Suită a II�a. Am cântat
până acum Sonata a treia, care

este cu totul altceva. E fascinant
cum compozitorii din această pe�
rioadă, contemporani cu Enescu –
Franck, Ravel, Debussy –, au ele�
mente impresioniste cu o armo�
nie foarte avansată în creația lor,
pe de o parte, iar pe de alta se în�
torc în trecut – cum e cazul lui
Ravel în Le Tombeau de Coupe�
rin, compus după Gaspard de la
nuit, după Miroirs, lucrare care
are totuși un miez baroc, cu par�
fum impresionist. Mă fascinează
acest balans pe care îl regăsesc și
în a doua suită de Enescu.

Care e relația ta cu muzica lui
George Enescu? Cum i-ai carac-
teriza creația? 

În timp ce cântam Sonata nr. 3
pentru pian m�am îndrăgostit de
muzica asta. Este interesant cum
relația pe care o ai cu o lucrare se
schimbă pe măsură ce o înveți, o
lucrezi. La Enescu am, mai mult ca
la oricine altcineva, senzația că gă�
sesc mereu ceva nou: o linie, o
frază, o temă secundară, pe care
înainte nu am sesizat�o, un ceva
care era ascuns undeva și totuși
atât de la îndemână. La el, ca și la
Ravel, descoperi în paralel lucruri
emoționante și în același timp atât
de inteligente, pe când la un Rah�
maninov, de exemplu, e mai mult
emoție directă, din inimă. La Enes �
cu muzica e la fel de emo ționantă,
chiar nobilă, și în același timp o
muzică atât de intelectuală. El nu
compune niciodată fără cap. 

Un mesaj pentru publicul spec-
tator și pentru muzicieni, care
trec împreună prin experiența
acestei pandemii?

Cred că este foarte important
pentru noi toți să acceptăm ce nu
putem schimba. Pentru muzicieni
în special, cred că energia pe care
o pierdem cu stresul, depresia și
nervii cauzați de pandemie tre�
buie folosită pentru studiu, pen�
tru a învăța un repertoriu nou,
pentru a investi în noi proiecte,
așa cum am făcut eu cântând pen�
tru mașini într�un drive�in ci�
nema. Noi, artiștii, trebuie să le
arătăm oamenilor că nu am dis�
părut. Suntem prezenți și vrem să
facem muzică pentru ei! 

Ești un optimist! Ce urmează

muzical pentru tine?

În toamnă am un turneu foarte im�
portant, cu concerte la Elbphilhar�
monie Hamburg, la Musikverein în
Viena, iar după aceea voi pleca în
Japonia, Coreea și China, pentru
vreo opt săptămâni. Mi�am spus că
până atunci, până în octombrie, voi
accepta tot ce se întâmplă, iar după
această dată voi vedea dacă pot să
îmi continui filosofia, de a nu mă
lăsa deturnat de ceea ce nu pot să
schimb. Dar sper că până în octom�
brie problemele se vor rezolva.

Mulțumesc! 

Mulțumesc și eu organizatorilor
Classix, sunt foarte bucuros că am
putut fi la Iași, un loc special, iar
acest concert mi�a dat multă, multă
energie care îmi va fi folositoare în
următoarele proiecte! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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– FRAGMENT –

Vara a trecut repede, mai bine
decât sperasem, pentru că noap�
tea aveam și eu voie să ies în hălă�
duieli, să cunosc orașul; patru ore
aveam liber absolut, la miezul
nopții mă întorceam și le găseam
adormite, mă culcușeam pe cana�
peaua din living și ciupeam câ�
teva ore de somn chinuit (Jeane,
Jeane…), până începea noua zi, cu
soarele bătându�mi în ochi și cu
fetița trăgându�mă de nas („Tati,
hai la gimnastică! Eu te ajut la flo�
tările!“; ea mă ajuta, mi se cățăra
în spinare – „Tati, tu ești bătrân și
nu poți singur“). Am scris bine
toată vara, am fost în America 
și�am reușit să�mi termin roma�
nul, ne�am întors și�am stat la Bru�
xelles până când s�a făcut vremea
de mers în România. Eu aveam de
lansat Recrutorii, nevastă�mea de

rezolvat o grămadă de treburi,
care de care mai presantă:

— Cu apartamentul ce facem?
— Îl dăm cu chirie.
— Dar, Bizou, de unde chi �

riaș? Adică de unde găsim un
chiriaș de încredere, să nu ne fure
toate lucrurile din casă?

— Mă ocup personal.
L�am sunat pe Massimo, l�am

rugat să�și întindă antenele și 
să�mi găsească pe cineva serios,
care să aibă nevoie de un aparta�
ment mobilat în București. Mas�
simo ăsta e�o gazdă, are pensiune
lângă Bergamo, toți românii trag
la el când au interval prea mare
între avioane, toți, dar nu chiar
toți: ăia mai zgârciobi preferă să
doarmă în aeroport, întinși pe
sarsanale, la fel cei puturoși, că�
rora le e lene să meargă pe jos
până la pensiunea lui Massimo
(sunt cam doi kilometri de la ae�
roport, nimica toată, dar unii ro�
mâni sunt români rău; orice,
numai să nu dea din picioare. E
bine așa, ăștia doi kilometri selec�
tează clientela lui Massimo mai
ceva ca o diferență de preț). În câ�
teva zile m�a sunat înapoi, mi�a
dat numărul unei fete din Umbria
care urma să înceapă facultatea la
București și�și căuta ceva de închi�
riat. A mers perfect. I�am promis
lui Massimo că�l cinstesc (nu mi�a
cerut bani pentru intermediere,
niciodată nu�mi cere), apoi m�am
apucat să aranjez apartamentul, îm�
preună cu nevastă�mea – toate lu�
crurile noastre în camera copilului,

aranjate pe căprării, haine de lă �
sat pe loc, cărți, acte:

— Păi, nu luăm actele cu noi?
— Numai ce ne trebuie acolo.

Astea de studii le lăsăm aici, n�a �
vem ce face cu ele. Astea trei sunt
dosarele mele, dă�ncoa să�ți fac și
ție un dosar, că n�ai de mai mult.

— Și cu restul ce facem? Adică
ce avem de dus la Bruxelles?

— Le punem în cutii. Ni le tri�
mit ai mei cu Atlassib, rând pe
rând.

Au ieșit nouă cutii. E incredi�
bil cât poate aduna un om, chiar
și un om ca mine, care n�are nici
cea mai mică dorință de adunare.

— Tu chiar vrei să iei toate
cărțile astea?!

— Păi, sunt ale mele. Am dat
bani pe ele...

— Și le iei acolo să le citești?
Nu le�ai citit deja?

— Ba da, dar poate am nevoie
de vreuna, pentru bibliografie,
pentru cine știe ce...

— Uite cum facem: iei una
singură!

— Pe care?
— Pe care vrei tu!
M�am executat, ce era să fac?

Am luat una. În viață nu�i nevoie
de mai multe.

— Auzi, Bizou?
— Mmm.
— Ești plin de găuri.
Migălea la dosarul meu cu

acte de studii.
— Ce găuri?!
— Uite. E aici foaia matricolă de

la școala generală... clasele primare,

absolvite în 1982… gimnaziul, 1986,
cu mediile anuale și cu poză... ao �
leo, ce medii! Aoleo, ce poză! Te
lăsau pe stradă cu fața asta?

— E poza de buletin!
— Așa... diploma de bacalau�

reat, 1990... alte medii, altă poză...
asta e, bietul de tine, ce să faci, n�ai
ce să faci... diploma de licență,
1996... ia uite, cinci la limba en�
gleză, iar în poza de�aici ai față de
infractor... livretul militar, 1997,
aceeași poză, cât de zgârciob puteai
să fii să nu�ți faci alta?!... cartea de
muncă, 1999, profesor de engleză la
gimnaziu, vai de elevii tăi... diploma
de master, 2005, poză la cravată,
arăți ca ăia în costum de mort...

— Era un sacou de împru�
mut! Îl cerusem de la Dottore,
pentru o nuntă.

— Se vede. Și restul?
— Și restul, ce?
— Și�n restul timpului ce�ai

făcut? De două ori ai dispărut ca
măgaru�n ceață!

— Am muncit pe ici, pe colo. Ce?
Unii au mai pus și osu’ la viața lor!

— Tu, adică?
— Și eu… și alții!
M�a lăsat în pace și�a luat la

mână teancurile de fotografii, de
pe vremea în care digitalul nu se
născuse încă. Tot frunzărindu�le,

a apucat�o criza pe care o aș tep �
tasem de la început:

— Bizou... ce facem? Unde
ple căm? Ce facem noi acum... adi �
că... unde ne ducem... așa?

A plâns puțin, i�am spus vor�
bele, s�a liniștit, s�a apucat de ul�
timul teanc, cel cu scrisori:

— Ce avem noi aici... ia uite, ia
uite... măi, măi, măi... scrisori de la
gagici!

— Dă�le�ncoa!
— Ce, ai de gând să le păs�

trezi?!
— Documente de arhivă! Nici

dracu’ nu mai scrie scrisori de
mână, pe hârtie, cu stiloul!

— Și ce, vrei să le vinzi la an�
ticariat?

— Ei, asta�i! Din ele scot niște
cărți, niște romane, piața abia
așteaptă. Maestrul!

— Romane de dragoste. De
maestrul Buzea. Mă lași?

— Râzi tu, râzi, dar o să vezi
tu, o să vedeți voi. Urma alege!

— Ce să văd, măi băiatule, ce
să văd? Să�mi amintesc când
eram în Bazarul Egiptean și mi�ai
cumpărat inel de logodnă?!

M�am înroșit:
— N�aveam experiență! Eu

mai mult cu băieții, cu berica, cu
alte ocupațiuni… SDC

Mihai Buzea – Paralel

CARTEA
Iată o carte cu un subiect în aparenţă simplu: o
familie de români cu un copil mic se mută în
străinătate și învaţă încet-încet să depășească 
o serie de neajunsuri și să se împace cu altele.
Mihai e scriitor (adică veniturile lui sunt
subţirele), soţia lui are un job nou de care e
foarte mulţumită (adică veniturile familiei nu
sunt deloc subţirele), iar fetiţa lor e definiţia
curiozităţii: din plimbările prin noul oraș se naște
o altă realitate, mult mai interesantă, în care
pădurile vecine aparţin unor vrăjitoare, zonele
noroioase de pe lângă blocuri sunt mlaștini
stăpânite de căpcăuni ori egrete, iar în parcuri

se întâmplă lucruri magice. Dar, dacă toate
merg așa de bine, de ce e „greu să adormi
seara“? Efectele cumulative ale dezrădăcinării
sunt uneori greu de sesizat, așa că personajul
Mihai Buzea se apără reconstruind un prezent
pentru sine și ai lui și recuperându-și trecutul
bucată cu bucată. Cât de bine te cunoști, dacă
ești capabil să înţelegi ce s-a întâmplat cu tine
și, mai ales, cine ești tu, cel de-acum – sunt tot
atâtea întrebări pe care autorul Mihai Buzea le
pune în cartea de faţă, sub pretextul reme -
morării unor părţi din viaţa sa și a familiei sale.
Întrebările ajung până la urmă să-și capete
răspunsurile, însă independent de voinţa lui.
Paralel îl atrage pe cititor într-un joc la care
puţini își doresc să ia parte cu adevărat. SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Paralel, de Mihai Buzea, care va apărea în curând în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
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„Azi v�ați logodit cu slava
veche“ sunt printre primele
cuvinte pe care le�am auzit la
cursul ținut pe atunci de pro�
fesorul Ioan Cap roșu, în al
doilea an de facultate, la Isto�
rie. Ce nu ne�a spus Conu’
Jan, ci ne�a lăsat să aflăm sin�
guri, este că ceea ce făcea cu
noi era de fapt istoria româ�
nilor, aplicat, pe documente,
alături de explicații și plim�
bări prin trecutul medieval al
Moldovei. 

RADU CUCUTEANU

A fost profesorul care ne�a învățat
pe mulți să umplem spațiul dintre
slovele documentelor cu viața care
trebuie să se fi aflat în spatele lor, să
depășim azbuche pentru a înțelege
cât mai mult și cât mai bine. 

Biroul profesorului Caproșu

era în sine un loc de legendă, un
labirint de hârțoage, cu teancuri
de cărți, cópii după documente
din arhive, dosare de tot soiul, fișe
de lectură și câte și mai câte, a
cărui taină o deținea doar el. Ra�
reori încredința firul Ariadnei alt �
cuiva, cu aceeași severitate ju� 
căușă a glasului trimițându�te să
îi aduci de pe o masă vreo carte,
avertizându�te „să nu strici ni�
mica!“. A fost locul multor întâl�
niri, în care puteai să dai peste
istorici din Basarabia, prin țul Mi �
hai Dimitrie Sturdza, istorici stră�
ini, studenți din diferite generații.
O lume întreagă s�a trecut prin
acel birou. 

Biroul era imaginea cu noaș �
terii sale enciclopedice, din care
scotea cu ușurință fapte, amintiri,
glume, tachinări, dar și certuri, „în�
dreptări“. Iar ordinea aceea secretă,
știută doar de el, se regăsea inver�
sată în rigoarea programului său,
pe care l�a urmat cât de mult timp
a putut. Dis�de�dimineață venea la

birou, între 11 și 13 (uneori mai târ�
ziu) nu era de găsit, fiind adâncit în
răscolirea după documente la Ar�
hive, pentru a reveni apoi la Univer�
sitate. Un program pe care îl urma
fără să țină cont de ziua din săptă�
mână. Mi�a rămas în amintire cum,
într�un an, sâmbăta, mi�a cerut să
ne vedem peste două zile, iar când
i�am atras atenția că asta ar fi în
lunea pascală, mi�a răspuns: „De
asta nu te�am chemat mâine“. 

Am fost unul dintre cei care
au avut privilegiul să lucreze cu
domnia sa. După cursuri, mer�
geam în biroul Profesorului pe la
ora 6, unde mă trezeam în fața
transliterării de documente chiri�
lice, cu jumătatea de oră a tăcerii,
pe care am învățat să o consider
sfântă, cât asculta știrile BBC.
Apoi mă așezam lângă domnia sa,
care lua și îndrepta ce lucrasem,
ofta, se uita urât la mine, scotea
din birou o sticlă de vin, mă trimi�
tea după pahare, le umplea și în�
cepea să îmi povestească. Să mă

îndrepte și să îmi explice, dar și să
vorbim despre politică, despre
mult trecut și mai ales despre vii�
tor. Un mare iubitor al limbii ro�
mâne, a avut ocazia să mă certe
groaznic pentru faptul că într�un
text aveam două greșeli de literă.
„Hai, la suferință!“, mi�a spus
atunci și m�a trimis să refac între�
gul text. Sunt prea multe lecții pe
care le�am deprins de la profeso�
rul Ioan Caproșu pentru a le putea
comprima aici, astfel că nu pot
decât să îi spun și azi mulțumesc. 

Ioan Caproșu s�a născut pe 26
august 1934 în Mitoc, Dorohoi, iar
după facultate rămâne cercetător
la Institutul „A.D. Xenopol“ din
Iași, pentru ca apoi să predea la
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza“ din Iași. În calitate de decan,
a adus la catedră nume deja mari
ale istoriografiei, precum Ștefan S.
Gorovei sau Victor Spinei, dar și al�
tele noi, astăzi afirmate ca istorici și
editori de documente, precum Pe�
tronel Zahariuc, Maria�Magdalena

Székely ori Laurențiu Rădvan. A
fost visiting professor la univer �
sități din Marea Britanie și SUA. Pe
plan profesional, ca re cunoaștere a
meritelor sale, Ioan Caproșu a fost
ales membru de onoare al Academiei
Române în 2012. Ora șul Iași îi este în�
datorat pentru lucrările privind isto�
ria sa, de la Iașii vechilor zidiri
(îm preună cu Dan Bădărău) până la
cele zece volume de Documente pri�
vitoare la istoria orașului Iași, lucru
recunoscut prin acordarea titlului de
cetățean de onoare în 2017. 

Înmormântarea profesorului
Ioan Caproșu a avut loc luni, 11
aprilie, la Cimitirul Eternitatea din
Iași. SDC

In memoriam Ioan Caproșu
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10 ani de Urzeala tronurilor: 
explicația unui succes planetar
Se împlinesc 10 ani, pe 17 aprilie,
de la debutul pe HBO al serialului
Urzeala tronurilor care avea să
schimbe radical peisajul produc �
țiilor TV. Inspirat de o serie popu�
lară de romane heroic fantasy de
George R.R. Martin, Un cântec de
foc și gheață, Urzeala tronurilor a
fost destinat să se transforme în�
tr�un adevărat fenomen planetar,
un succes care avea să surprindă pe
toată lumea, nu în ultimul rând pe
scriitorul care a creat acest univers.

Care sunt explicațiile unui ase�
menea triumf? Printre cele mai
des evocate, trei motive par să stea
la baza succesului Urzelii tronu�
rilor, scrie France Culture.

În primul rând, sunt evocate
nuditatea excesivă și scenele de
sex care au creat controverse și au
adus acuze de sexism creatorilor
seriei (dar și foarte multă publi�
citate) și, în egală măsură, scenele
explicite de violență. Deși acestea
se sunt prezente în mai mică mă�
sură în Urzeala tronurilor decât
în alte seriale, ele constituie, fără
doar și poate, două ingrediente
care marchează toate sezoanele
serialului.

Un al motiv al succesului, su�
bliniat de mulți specialiști, este
talentul de povestitor al lui Geor �
ge R.R. Martin și felul în care 
povestea lui a fost transpusă 

vizual de cei doi showrunneri 
ai serialului, Dan Weiss și David
Benioff.

În fine, un al treilea motiv este
faptul că Urzeala tronurilor a fost
lansat într�un moment foarte bun,
cel al exploziei rețelelor sociale,
care au influențat și modificat fe�
lul în care sunt consumate pro �
ducțiile TV.

Rețeta succesului acestui serial
pare însă greu de replicat astăzi,
deși atât HBO cât și Amazon in�
vestesc sume gigantice în pro �
ducții heroic fantasy similare,
House of the Dragon (un prequel
la Urzeala tronurilor), respectiv
Stăpânul inelelor. SDC

Catastrofa din 15
aprilie 2019 inspiră
autorii, incendiul
faimoasei catedrale
fiind subiect pentru
un documentar, două
seriale TV și un
lungmetraj semnat
de Jean-Jacques
Annaud.

Încă din decembrie 2019, postul
France 2 a propus publicului un
film istoric de animație, filmat
parțial în 3D, narat de Sophie
Marceau, care spunea istoria ca�
tedralei începând din secolul al
XII�lea. La prima „aniversare“ a 

incendiului, anul trecut, tot France 2
prezenta un documentar foarte
lăudat de critici numit Sauver 
Notre�Dame.

Un alt documentar, Notre�Dame
de Paris, realizat de frații Jules și
Gédéon Naudet (autori ai unor do�
cumentare despre atentatele de la
11 septembrie și cele din Franța
din 2015), în care este reconstituită
noaptea incendiului din 15 aprilie,
a fost difuzat de postul TMC, pe 13
aprilie. „Un incendiu care a emo �
ționat lumea întreagă și a suscitat
un traumatism, un fel de rană co�
lectivă, chiar și fără pierderi de
vieți“, spune Jules Naudet. „Este o
poveste frumoasă care se termină
cu bine, în care nimeni nu moare,
și în care marea doamnă a Parisu�
lui este salvată, o poveste care se
pretează foarte bine pentru filme

și seriale.“ Nu e de mirare, prin ur�
mare, că Netflix deja pregătește o
mini�serie de șase episoade a 60
de minute fiecare, La part du feu,
regizată de Hervé Hadmar. Seria
propune „o imersiune în catedrală
alături de pompieri“ și descrie
„impactul acestui incendiu asupra
a diverse personaje din Franța“.
„Notre�Dame în flăcări este sim�
bolul societăților noastre care se
divizează, care, și ele, sunt în pe�
ricol de a fi distruse“, spune Hervé

Hadmar. În același timp, produ�
cătorul Philippe Rousselet lu�
crează și el, încă din 2019, la o
mini�serie de patru�șase episoade
care adaptează o anchetă a ziaru�
lui „New York Times“ asupra ca�
tastrofei și care s�ar „ține mai
aproape de realitatea faptelor“.

Nu în ultimul rând, reputatul
cineast francez Jean�Jacques An�
naud (Numele trandafirului,
Amantul, Ursul) a început în mar�
tie, la Bourges, filmările pentru un

lung�metraj de mare spectacol
numit Notre�Dame brûle, ce va
avea premiera în 2022. Annaud
intenționează să prezinte „drama
privită din interior“ și spune că a
văzut imediat că incendiul este un
foarte bun subiect pentru un film
spectaculos. „Am simțit imediat
extraordinarele merite cinemato�
grafice ale evenimentului“, spune
celebrul regizor. „Dincolo de de�
zastru și de durere, există emoție
și spectacolul focului.“ SDC

Incendiul de la Notre-Dame,
combustibil pentru filme



acuzat, într�un documentar, pe rea�
lizatorii Familiei Simpson că, prin
Apu, nu fac decât să promoveze o

imagine stereotip a imi gran ților
din Asia de sud. Pe fundalul erei
woke, presiunile asupra realiza�
torilor au crescut din partea
activiștilor de stânga, ca și acuzele
de „rasism structural“. În cele din
urmă, actorul Hank Azaria, care
de 31 de ani dă vocea personaju�
lui, s�a retras, după ce, inițial, de�
clarase că nu vrea să aibă „o
reacție nerațională“ la ideile a „17
hipsteri dintr�o microberărie din
Brooklyn“. Inițial, și Matt Groe�
ning, creatorul seriei, a răspuns
criticilor de stânga cu un episod,
în 2018, în care personajul Lisa
transmitea celor „ultragiați“ să se
„exprime în altă parte“. Dar, sub
presiunea crescândă, studioul Fox
a anunțat la începutul anului că
nici un actor alb nu va mai da voce
unui personaj de culoare în serial.
Între timp, Hank Azaria (care este
alb) își cere public scuze, înconti�
nuu, după ce „a văzut lumina“ și a
înțeles că, vreme de 31 de ani, „a
jignit o parte a publicului“. Ceea
ce l�a făcut pe John Cleese, mem�
bru al trupe Monty Python și
dușman al „culturii cancel“ să
râdă public de el. Cleese a scris pe
Twitter: „Pentru că nu doresc să
fiu întrecut de Hank Azaria, aș
vrea să îmi cer iertare în numele
Monty Python pentru toate ban�
curile pe care le�am făcut pentru
a ne bate joc de englezi. Ne pare
rău pentru deranjul făcut“. SDC
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FALSA REÎNVIERE 
A CLUBULUI 27

„Clubul 27“ se referă la o serie de
artiști care au decedat, tragic, la
vârsta de 27 de ani, din care fac
parte nume precum Kurt Cobain,
Amy Winehouse sau Jimi Hendrix.
Organizația canadiană Over The
Bridge, care asistă profesioniștii
din industria muzicală ce suferă
de probleme mentale, și�a pus în�
trebarea cum ar fi sunat muzica
lor dacă aceștia nu ar fi murit. Cu
ajutorul Magenta, o inteligență ar�
tificială care ține de Google, cei de
la Over The Bridge au încercat să
creeze cântece care ar fi putut fi
compuse și interpretate de către
acești artiști. A rezultat Lost Tapes
Of The 27 Club, o compilație „pos�
tumă“ al cărei scop declarat este
cel de „a sensibiliza publicul față
de suferințele psihologice ale
unor artiști“. Magenta a realizat
piesele analizând o selecție de 30
de melodii ale fiecărui artist din
punct de vedere muzical și al ver�
surilor. Cei de la Over The Bridge
spun că cel mai greu de „înțeles“ a
fost muzica celor de la Nirvana.
Vocile interpreților pieselor nu
sunt, evident, generate pe calcu�
lator, ele aparțin unor sosii vocale,
cum este Eric Hogan, vocalistul
formației�omagiu Nirvana numită
Nevermind. „Prin acest album îi
încurajăm pe cei din industria
muzicală să caute sprijin pentru
probleme lor, ca să poată să con�
tinue să facă muzică ani la rând.
Fiindcă nici o IA nu va înlocui un
artist real“, scriu cei de la Over The
Bridge. Compilația este disponi�
bilă și pe YouTube.

UN VIITOR OPTIMIST

Două mari vedete rock din ge �
nerații diferite, Mick Jagger și
Dave Grohl, își imaginează ieșirea
din actuala criză într�o melodie
numită Eazy Sleazy, care tocmai
a fost lansată pe YouTube și pe
alte rețele sociale. Este un cântec
optimist și plin de ironii, mai ales
la adresa adepților teoriilor
conspirației. „E un cântec despre
ieșirea din carantină cu un opti�
mism de care toți avem mare ne�
voie“, spune Jagger. Eazy Sleazy
contrastează cu trei cântece lan�
sate în septembrie anul trecut de
o altă legendă a rockului, Van
Morrison, care denunța carantina
drept un „liberticid“ și acuza oa�
menii de știință că „inventează
fapte neadevărate“.

ROWLING PREGĂTEȘTE 
UN PORC PENTRU CRĂCIUN

„Mama lui Harry Potter“, J.K. Row�
ling, va lansa pe 12 octombrie o
nouă carte pentru copii ce va apă�
rea concomitent tradusă în 20 de
limbi. Cartea se numește The
Christmas Pig și pare a avea ca
erou un băiețel care, în ajunul
Crăciunului, își pierde jucăria
preferată, un purceluș de pluș.
După ce a vândut jumătate de mi�
liard de cărți din seria Harry Pot�
ter, J.K. Rowling a scris mai multe
romane pentru publicul adult, iar
în 2020 a revenit la literatura pen�
tru cei tineri cu povestea Ickabog.

NEBUNIA NFT CONTINUĂ

Noua modă în lumea artistică,
vânzarea de obiecte digitale „uni �
ce“ numite Non Fungible Tokens
(NFT), continuă să scoată din bu�
zunare sume uriașe pe piața lici �
tațiilor de artă. După vânzarea unei
imagini în format jpg, Everydays:
The First 5000 Days a artistului

american Beeple, pentru 69,3 de
milioane de dolari la casa Chri�
stie’s, rivalul acestora, Sotheby’s,
se lansează pe această piață vân�
zând opere NFT ale artistului di�
gital Pak, a căror valoare a atins
suma de 16,8 milioane de dolari.
Piața pentru NFT dovedește, pe
moment, o redutabilă vitalitate: ea
generează zilnic peste 10 milioane
de dolari în tranzacții efectuate pe
platforme digitale precum Nifty
Gateway sau OpenSea, în vreme
ce site�ul NonFun gible.com esti�
mează că în primul trimestru al
anului s�au vândut NFT�uri de
peste 2 miliarde de dolari.

APU, IMIGRANTUL-
PROBLEMĂ

Imigrantul indian Apu este unul
dintre cele mai iubite personaje
din serialul de animație Familia
Simpson încă de la apariția lui, în
1990. Astăzi, el este ultima victimă
a nebuniei woke. Problemele cu
Apu au apărut din 2017, când co�
mediantul Hari Kondabolu i�a

PE SCURT
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Pe la 1780 boierii din București
aduceau droști din Transilvania
sau de la Viena, „de pe care nu
ștergeau blazoanele foștilor pro�
prietari“, scria Gheorghe Cru �
țescu în Podul Mogoșoaiei (1943),
volum republicat de Editura Me�
ridiane în anii ’80, pe care l�am
găsit într�un anticariat din Sibiu
deschis pe strada 9 Mai, într�un
spațiu unde când eram mică era
aprozarul lui Chiriac (un domn
cu părul negru uns și dat peste
cap, ca din anii ’30). În timp ce
scriu, îmi revin în minte răcoarea
din aprozar și mirosurile sănă�
toase și amestecate de legume. Ba
nu! Aici era un magazin de me�
talo�casnice, mai luminos decât
hruba dlui Chiriac și unde miro�
sea permanent a chimicale. 

În anticariatul de azi, care se
numește Cărți fără preț, plătești
cât vrei pe o carte, iar banii se duc
în scopuri caritabile. O inițiativă
lăudabilă într�o lume unde, to �
tuși, mentalitățile urmează ra �
țiuni ciudate. Dacă la Bucuresci
boierii de la sfârșitul veacului al
XVIII�lea ieșeau numai pe cal,
chiar dacă era timp frumos și
mergeau în apropiere, și la Sibiu
azi lumea s�a domnit și nu mai
circulă decât cu mașina.

Când Gheorghe Cruțescu își
publica volumul despre Calea
Victoriei, trecuseră trei ani de
când Paul Călinescu făcuse Uzi�
nele Malaxa, pe care îl puteți
vedea online până în 25 aprilie
2021 într�o colecție eclectică de

documentare de�ale lui curato�
riate de Andrei Rus și Ana Szel
pentru Cineclub Sahia Vintage
(https://cineclub.sahiavintage.ro/).
Halele și clădirile de birouri 
concepute de arhitectul Horia
Creangă, surprinse din unghiuri
ciudate, în contre�jour sau nu,
dau senzația că Bucureștiul era
mult mai modern ca azi (modern
însemnând să tragi ceva din tre�
cut în prezentul tău, nu să�l pro�
iectezi mai departe), deși alt
do cumentar al lui Călinescu, Bu �
curești, orașul contrastelor (1936),
te lămurește din titlu. Pare ciudat
să vezi că în acel concert avansat de
utilaje și tehnologie pe care tu îl ra�
portezi la prezent se fabricau și
obuze, dar Uzinele Malaxa erau
printre principalii furnizori de ar�
mament ai unui război care se pre�
gătea să înceapă și pentru România. 

Ironia sorții a făcut că Haig
Acterian, care a scris comentariul
filmului, a murit trei ani mai târ�
ziu, în 1943, pe frontul din Rusia.
Sora lui, Jeni, povestește destul de
puțin despre pierderea lui (dure�
rea era prea intensă) în Jurnalul

unei fete greu de mulțumit, carte
care mi�a plăcut atât de mult când
am citit�o, încât, atunci când locu�
iam în cartier, de câte ori treceam
pe la casa ei din spatele fostei Lu�
poaice (Piața Dorobanți), ridicam
ochii sperând să o văd la geam. 

Printre documentarele lui
Paul Călinescu de pe Sahia Vin�
tage se află și un filmuleț de trei mi�
nute din seria Români, cunoaș �
teți�vă țara!, produs la finalul 
anilor ’30 de Oficiul Național al Ci�
nematografiei (după cum am aflat
din textul însoțitor). Acest fil �
muleț superb se numește Paradi�
sul Cisnădioarei și înfățișează
pomii în floare din Cisnădioara
și câteva aspecte din viața la țară:
fete care împletesc în fața casei,
o femeie care scoate apă, copii
care se joacă printre pomi și
unul mic și murdar la gură care
plânge. Costumele sunt auten�
tice, casele arată ca din Muzeul
Satului, dar nu sunt. E o epocă de
aur în care nu pomii în floare
sunt atracția, ci aerul de paradis
pierdut. 

Filmul e din 1938, când tata
avea 14 ani și locuia în altă parte
a județului Sibiu, spre Alba. Nu
am detalii despre viața lui de
atunci, știu că aveau ceva pă�
mânt pe care bunicul îl luase cu
banii munciți în America, dar că
tata voia să plece la oraș, ceea ce
se va și întâmpla, spre supărarea
bunicului. Filmulețul cu Cisnă�
dioara e foarte aproape de mo�
mentul singurei poze pe care o
am cu el din adolescență, când
stătea în costum de licean, fru�
mos și gânditor, alături de pă �
rinții și frații lui care erau în
costume populare.

Nu pot lega imaginea Cisnă�
dioarei de copilăria lui tata și de
prezent decât folosind altă ima �
gine, descoperită în alt docu�
mentar al lui Paul Călinescu,
Expoziția târg a industriei ro �
mânești (1934, filmat pe 9,5mm
și transpus pe 35mm). Un balon
ca un trabuc deasupra Parcului
Carol și a Bucureștiului, o pre �
zență atât de fantomatică și de
fascinantă încât iese din orice

condiționare temporală. Nu știu
de ce acest balon captiv de tip
Caquot (produs de francezi și fo�
losit de români în Primul Război
Mondial ca balon de observație)
mă face să cred că poate lega ca
o suveică bucățile de timp la care
am acces prin experiență directă
sau mediată:Bucuresciul la 1780
de Cisnădioara lui 1938, magazi�
nul lui Chiriac de pe vremea lui
Ceaușescu de Bucureștiul inter�
belic al lui Jeni Acterian și Ches �
lerul lui tata de Sibiul de azi. 

De unde vine fascinația pen�
tru aceste „vaci de cauciuc“, așa
cum erau supranumite în epocă,
n�aș putea spune. Interesant e
că, pe când bucureștenii umblau
cu droști neînmatriculate, frații
Montgolfier lansau, în iunie 1873,
primul balon cu aer cald care a
plutit 10 minute. 

Trei luni mai târziu au trimis
pe cer și primii pasageri: o rață,
o oaie și un cocoș, urmând ca în
noiembrie să urce, în balonul
altor inventatori, și primii oa�
meni. SDC
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Unele nevoi ale omului sunt ca�
talogate ca fiind de bază. Hrana
și cârpa de pe tine fac parte, cu
siguranță, dintre ele, iar asta a
dat curaj multor antreprenori.
Dacă nu știi să gătești, coși.

Puteți spune că doar hrana este im�
portantă, în timp ce un tricou poate
fi purtat ani de�a rândul fără a fi ne�
cesar să investești în garderobă.

Corect, nu zic nu, dar sintagma „ani
de�a rândul“ înseamnă că la un mo�
ment dat tot se termină. Se rupe, se
pătează haina sau nu�ți mai încape,
iar în momentul acela, undeva, pe

buzele unui vânzător se naște un
zâmbet larg. 

Luatul în greutate, cunoscut în
cercurile celor care neagă realita�
tea drept intratul la apă al hainelor,
este în același timp motiv de în�
noire și de lung oftat. Tricoul care
odinioară era mărimea S nu mai
este de multă vreme M, fiindcă toc�
mai a pocnit pe tine cel cu impri�
meu Metallica, mărimea L. Și chiar
dacă producătorii nu taxează în
plus taliile mai mari, tot îți vine să
te pocnești singur, fiindcă toate zi�
lele de luni au trecut fără să mergi
la sala de sport începând de luni.
Cu alte cuvinte, nevoia de țoale noi

îți poate fi înfrânată de frustrarea
stratului adipos. Nimănui nu�i
place acel moment când în cabina
de probă trebuie să se declare în�
vins în lupta cu o cămașă care te
face să arăți ca un crenvurst cu nas�
turi uitat prea mult în ibric, pentru
ca apoi, în auzul tuturor clienților,
să fie nevoit să strige către gestio�
nar: nu vă supărați, XL aveți? 

Soluția găsită de Silviu, un
amic al meu din Botoșani, pare rup �
tă din concluziile unor mari studii
de marketing combinat cu psiholo�
gia comportamentului de consum.
De fapt soluția lui a fost să�mi ceară
sfatul, iar eu sunt foarte bun la a�l
da atunci când în joc sunt banii al�
tuia. Și�a băgat toată agoniseala,
plus ce i�a dat și banca, într�o făbri �
cuță de confecții cu magazin de

desfacere. Nu folosește nici cele mai
bune materii prime, nici cei mai
pricepuți muncitori, dar totuși își
permite să practice prețuri mari la
raft. Sunt tricouri normale, cu ațe
atârnând pe laterale, cu unele eti�
chete cusute strâmb, dar lumea
achită cu drag sume pe care le�ar da
pentru mărfuri ale unor branduri
renumite. 

De ce? Fiindcă Silviu nu te ju�
decă, fiindcă în magazinul lui poți
intra lunea în loc să mergi la sală.
Chiar dacă unele etichete sunt
strâmb cusute, toate îți arată ce vrei
să vezi. Dacă mărimea M ți�a intrat la
apă, consilierul de vânzări îți va reco�
manda să probezi un XM sau, de ce
nu, un XXM. Au și XXXM, dacă vrei să
te îmbraci cu tot cu Tico. Recomand
varianta verde cu anchior. SDC
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