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ÎN CURÂND, CU PRILEJUL CENTENARULUI CELAN, ÎN BIBLIOTECA POLIROM

Paul Celan – 
Meridianul și alte proze
„Meridianul ilustrează un mod de a
vorbi despre poezie ce se substituie
obiectului însuși, unde strădania de
a «descrie» un drum al creației se
confundă cu creația, cea a cărei des�
chidere dialogică implicită «spa �
țiilor indefinite» («Leerstellen») și
incompatibilă cu sentențiozitatea
riguroasă, frizând Definitivul, a ex�
pozeului «teoretic» emană dintr�un
«joc cu mărgelele de sticlă» al lim�
bajului. Preferând speculației me�
taestetice despre «poiein» și pro �
dusele sale empatia cu acestea din
urmă, Celan încearcă s�o «transpună»
într�un idiom aplecat asupra proprii�
lor resurse de a accede către momen�
tul, oricât de efemer, al coagulării
virtuale, în limbaj, a «întâlnirii» cu
Altul. Am încercat să ținem seama
în această întreprindere de trans�
punere în limba română a prozei
lui Paul Celan de întreaga expe �
riență acumulată de traducătorii
care, în alte limbi și culturi, au
inițiat�o cu mult înaintea noastră.
Ne�am confruntat cu aceleași difi �
cultăți și dileme în a găsi un echi�
valent adecvat «de nsității» textelor,
cumulată în paleta de registre ce
glisează de la ceremonios la ironic
și de la emfatic la patetic, în rever �
berația intertextuală, în alternanța
dintre «spus» și «nespus», în prea�
plinul semantic ce emerge din tra�
valiul de remodelare a materiei
lexicale, și nu numai...“ (Andrei
Corbea)

Unul dintre spiritele care au
marcat gândirea poetică europeană
a secolului XX, Paul Celan (Paul
Antschel) s�a născut la Cernăuți, în
1920, într�o familie de evrei vorbi�
tori de limbă germană. Studiile uni�
versitare le începe la Tours, unde
pleacă în 1938; revine în România
înaintea izbucnirii celui de�al Doi�
lea Război Mondial. După 22 iunie
1941 este mobilizat în detașa men �
tele de muncă obligatorie pentru
bărbații evrei la Rădăzani, Fălticeni
și Tăbărești; părinții mor succesiv
în lagăre din Transnistria, unde fu�
seseră deportați în iunie 1942. În
aprilie 1945 Celan se refugiază la
București, unde va locui până în 

decembrie 1947, când părăsește de�
finitiv România. După șase luni pe�
trecute la Viena, se stabilește la
Paris. Studiază la Sorbona, iar din
1959 ocupă postul de lector de
limba germană la École Normale
Supérieure. Poet de limbă ger�
mană, Celan publică primul volum
de versuri, intitulat Nisipul din
urne, la Viena, în 1948; patru ani
mai târziu apare Mac și memorie,
cartea care i�a adus recunoașterea
criticii, urmată, rând pe rând, de vo�
lumele ce l�au consacrat drept unul
dintre cei mai importanți poeți ai
secolului XX: Din prag în prag
(1955), Gratii de vorbă (1959), Roza
Nimănui (1963), Schimbare de suflu
(1967) sau, postum, Ograda timpului
(1976). De asemenea, va traduce în
germană din, printre alții, Paul Va�
léry, Henri Michaux, René Char,
Osip Mandel ștam, precum și pri �
ma carte franceză a lui Emil Cio�
ran. Paul Celan primește în 1958
Premiul Literar al Orașului Bre�
men, iar în 1960 i se decernează
Premiul „Georg Büchner“. Bolnav,
se sinucide în 1970.  

EXTRAS DIN VOLUMUL
MERIDIANUL 

ȘI ALTE PROZE

Alocuțiune de recepție a Pre�
miului de literatură al orașului
liber și hanseatic Bremen

Denken (a gândi) și Danken
(a mulțumi) sunt în limba noastră
cuvinte cu una și aceeași origine.
Urmându�le sensul, ajungi în aria
semantică a lui: gedenken (a�ți
aminti), eingedenk sein (a păstra
amintirea), Andenken (amintirea
cuiva anume), Andacht (recule�
gere). Îngăduiți�mi să pornesc de
aici pentru a vă mulțumi.

Ținutul de unde – prin câte
ocoluri! Dar există oare așa ceva:
ocoluri ? –, ținutul de unde vin către
Domniile Voastre va fi fost celor mai
mulți dintre Dumneavoastră unul
necunoscut. Este ținutul în care o
parte deloc neînsemnată a acelor

istorii hasidice, pe care Martin
Buber ni le�a repovestit în limba
germană nouă tuturor, s�a aflat la
ea acasă. Era, dacă îmi permiteți
să completez această schiță topo�
grafică cu o imagine care, cobo�
rând de foarte departe, tocmai se
înfățișează ochilor mei, – era un
tărâm unde oamenii și cărțile tră�
iau. Acolo, în acea fostă provincie,
ieșită acum din istorie, a monar�
hiei Habsburgilor, am dat pentru
întâia oară peste numele lui Ru�
dolf Alexander Schröder: citind
Ode mit dem Granatapfel (Oda cu
rodie) a lui Rudolf Borchardt. Iar
Bremenul a dobândit pentru
mine, acolo, și pe această cale, un
contur: sub chipul publicațiilor de
la Bremer Presse.

Dar Bremenul, apropiat mie
prin cărți și prin numele acelora
care le�au scris și editat, îmi suna
precum un ecou al inaccesibilului. 

Accesibilul, deși destul de de�
părtat, țelul de atins, se numea
Viena. Știți bine ce s�a ales apoi,
de�a lungul anilor, și din această
accesibilitate.

Accesibilă, aproape și neiro�
sită a rămas, între toate cele câte s�
au pierdut, doar ea singură: limba.

Ea, limba, nu s�a pierdut, ba
chiar în ciuda celor petrecute. Dar
a trebuit să străbată de�aici încolo
propriile�i neputințe de a răspun �
de, să străbată o înfrico șătoare
amuțire, să străbată miile de tene�
bre ale vorbirii aducătoare de
moarte. Le�a străbătut și n�a aflat
cuvinte pentru ceea ce s�a�ntâm�
plat; dar a traversat întregul aces�
tor întâmplări. Le�a străbătut și a
putut din nou accede la lumina
zilei, „îmbogățită“ de toate acestea.

În această limbă am încercat,
în anii aceia și în cei următori, să
scriu poeme:pentru a vorbi, pentru
a mă orienta, pentru a�mi da seama
unde mă aflu și încotro s�o iau, pen�
tru a�mi proiecta realitatea.

Au fost, cum bine vedeți, eveni�
ment, mișcare, parcurs, a fost încercare
de a dobândi o direcție. Și dacă mă in�
teroghez asupra sensului ei, atunci
cred a putea spune că întrebarea o 

cuprinde și pe cea referitoare la sen�
sul mișcării ácelor de ceas.

Căci poemul nu este atempo�
ral. Desigur, el pretinde infinitul,
caută să răzbată prin timp – prin
el, și nu dincolo de el. 

Poemul poate constitui, deoa�
rece este o formă de manifestare a
limbajului și, astfel, conform
esenței sale, dialogic, un mesaj
precum cele din sticlele azvârlite
în mare, expediat cu credința –
desigur, nu întotdeauna foarte
plină de speranță – că ar putea fi
undeva și cândva aruncat la țărm,
poate pe țărmul unei inimi. Poe�
mele călătoresc și în acest chip:ele
se îndreaptă către ceva anume.

Către ce? Către un ceva deschis,
disponibil, poate către un Tu abor�
dabil, către o realitate abordabilă.

Asemenea realități sunt, cred,
cele în care are a se implica poemul.

Și mai cred că asemenea înși �
ru iri de gânduri nu însoțesc doar
eforturile mele, ci și pe acelea ale
altor poeți din generația tânără.
Sunt eforturile celui care, survolat
de stele meșterite de om, depose�
dat inclusiv pe această neașteptată
cale de protecția bolții cerești și
astfel, în cel mai straniu chip, lipsit
de un acoperiș, își îndreaptă Fiin�
dul înspre limbă, rănit de realitate
și căutându�și o realitate.

[26 ianuarie 1958] SDC

l Traducere din limba germană și note de Andrei Corbea
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SEMNAL EDITORIAL

Emil Brumaru – Opere VI. Ne-ndepărtăm
din ce în ce de viață... (Opera postumă)

FRAGMENT DIN PREFAȚA
VOLUMULUI, SEMNATĂ DE

CRITICUL LITERAR
BOGDAN CREȚU

Am mai scris: Emil Brumaru este
cel mai senzorial poet român!
Totul există în poezia sa ca efect al
supradimensionării simțurilor,
nu ca obiect al contemplării; nu
există un real de care privirea
poetică ia act și pe care îl esteti�
zează meșteșugărește, ci o per �
cepție dementă, hiperexcitată, care
transformă tot ce atinge în poezie.
Erotismul este, în poezia lui Emil
Brumaru, suma tuturor simțu �
rilor  (să ne amintim:Brillat�Sava�
rin, atât de familiar și consangvin
autorului Detectivului Arthur, so�
cotea că ar trebui acceptat în no�
menclator și un al șaselea simț, pe
care îl numea „simțul genitor sau
iubirea fizică“ și care ar năpădi
„organele celorlalte simțuri“), răs�
pândit când difuz, când imperativ
printre toate celelalte experiențe,
deturnându�le de la orientarea
lor inițială sau îmbogățindu�le,
dându�le o intensitate aparte și
chiar condiționându�le. E un truism
că în poezia lui Brumaru obiec�
tele sunt erotizate, dar un truism
e o sursă a certitudinii. De data
aceasta, fiind vorba de o poezie de
final, trebuie spus că erotizarea
nu se petrece doar ca efect al
proximității, al contemplării unui
trup. Ea nu mai presupune pre �
zența, ci vizează și anamneza. Re�
flexele au rămas, ochiul decupează

liniile și formele erotice ale rea �
lității, obsesia feminității, cultul
ei, când falic�păgân, când diafan,
persistă, dar tonul îl dă reîntoar�
cerea la imaginile unei viri lități
apuse. Bătrânețea e resim țită ca
estompare a virilității, ceea ce
obligă la o recalibrare a resurse�
lor. De aceea, erotismul e, în
aceste texte, încărcat de melanco�
lie. Îndrăznelile sunt cel mai ade�
sea proiecții iluzorii sau recon� 
stituiri imaginare. De fapt, mai
toată poezia erotică a lui Emil
Brumaru stă sub semnul provizo�
ratului, e mai degrabă himerică
decât concretă. Bătrânețea e o
stare de spirit pe care poetul o re�
fuză pentru că poezia sa e o sin�
teză senzorială, simțurile au ră� 
mas vigilente, dorința persistă:

Ți�am tot ieșit în cale. Nu mă vezi.
Atunci am început să�ți duc 
dovezi
Că�mi place părul tău, privirea ta,
Dar te�ai uitat la mine
disprețuitoare, rea,
Ca la un zid pe care nu e scris
nimic,
Fără să�mi simți iubirea�n tiriflic.
Erai prea tânără? Eram eu prea
bătrân
Și�n suflet doar cu amintirea or�
bitorului tău sân?

Pentru a evita încărcarea me�
lancolică a acestor poeme, aspec�
tul lor retrospectiv, poetul fuge fie
în ludic, cultivând cântecul de
lume, chiuitura, naivitățile însce�
nate (ca în Constatările de hobbit),

fie, la capătul opus, în imn, în ado �
rația pastelată, care șterge contu�
rurile ferme și mută carnalul în
lilial. Imaginația nu mai are ne�
voie decât de sugestie, de pre �
simțirea unei posibilități, oricât
de vagi: „Iubesc femei pe care nici
nu le�am văzut“. Ceea ce caută
acum e, de fapt, amintirea vagă,
provenind nu din expe riența di�
rectă, ci dintr�un fel de atavism
psihologic, a paradisului pierdut,
în care sexualitatea era încă pură,
nesupravegheată de canoane.
Multe dintre aceste poeme sunt,
în pofida îndrăznelii lor, imnuri
pioase, în care femeia e obiect de
cult, al adorației cvasi�religioase:

Ce umeri și rotunzi aveai și plini!
Îți vine să îngenunchezi și să 
te�nchini
Și să săruți, nemaiținând măsura,
Acolo unde îți ajunge, arsă, gura.

De multe ori, imaginația fi�
xează scenariul erotic în cadre
perfect idilice, paradiziace. Așa se
explică abundența basmelor și
feeriilor pe care poetul le scrie, al�
cătuind o lume mirifică, nevino�
vată, de dinainte de păcat, cu zâne
îndrăznețe, zurlii și zmei potenți,
cu personaje shakespeariene eva�
dând din cărți și amestecându�se
într�o lume de dinainte de înce�
puturi, într�o poveste fără sfârșit.
E în aceste versuri un amestec de�
licios de copilărie și de senzuali�
tate, de frenezie a simțurilor și de
melancolie, de înjurătură și de ru�
găciune, de joc și de solemnitate.

Deloc întâmplător, Emil Brumaru
rescrie parcă la nesfârșit aceste
scenarii, în variante multiple, in�
tuind că e o lume inepuizabilă.
Sub observația avidă și aproba�
toare a poetului, zânele, ielele, co�
pilele, îngerii, spiridușii shakes �
pearieni, Regina Mab comit ges�
turi ambigue, și copilărești, și lu�
brice, și naive, și tendențioase:

Regina Mab cădea, foarte cochetă,
Cu fundu�n sus în propria�i poșetă,
Când căuta un ruj, un fard sau 
o pastilă
Pe care�o înghițea în mare silă
Să nu rămână din greșeală grea.
Ce fulgul meu, ce argintie pana
mea!

Marcarea prezenței poetice e
o sursă de ludic. Registrul unor
astfel de convenții fermecătoare

este echivoc, mereu echivoc, ceea
ce le și oferă posibilitatea redupli�
cării. Sunt versiuni ale aceluiași
basm fără sfârșit, scris de un bă�
trân mai mult melancolic decât
lubric, care nu și�a uitat uimirile
infantile, capabil să retrăiască în
imaginație sau în amintire (tot
aia), la aceeași intensitate, și lu �
mea magică a copilăriei, în care
totul e posibil și totul e nevinovat,
și vârsta hiper�hormonală a iubi�
rii care șterge constrângerile mo�
rale. În poezia lui Emil Brumaru
zânele, zmeii învârtoșați, Feți�
Frumoșii apatici, îngerii, nimfe�
tele, pițipoancele, femeile insinu� 
ante ca un peșrev, Maica Domnului
și Dumnezeu însuși sunt parte
din aceeași poveste. Asta pentru
că ea descrie, în mii de ipostaze,
paradisul, fie el pierdut, fie regă�
sit, dar niciodată dogmatic. SDC

l Ediţie îngrijită și prefaţă de Bogdan Creţu
l Carte publicată și în ediţie digitală

EMIL BRUMARU (1939-2019) este unul dintre cei mai
importanţi poeţi români. A debutat în 1970 cu Versuri,
volum premiat de Uniunea Scriitorilor din România.
Alte volume publicate: Detectivul Arthur (1970), Julien
Ospitalierul (1974), Cântece naive (1976), Adio, Robin-
son Crusoe (1978), Dulapul îndrăgostit (1980), Ruina
unui samovar (1983, distins cu Premiul Uniunii Scriito-
rilor), Dintr-o scorbură de morcov (1998), Poeme alese.
1959-1998 (2003), Fluturii din pandișpan (2003), Poezii
(carte la borcan, 2003), Opera poetică (3 vol., 2005),
Submarinul erotic (2005), Infernala comedie (2005),
Cântece de adolescent (2007), Povești erotice
românești (volum colectiv, 2007), Ne logodim cu un inel
de iarbă (2008), Versuri (2010), Povestea boiernașului
de ţară și a fecioarei... (2012), Intelectuali la cratiţă
(volum colectiv, 2012), Rezervaţia de îngeri (2013) și
Sfâșiat de umbra unui înger (2013). La Editura Polirom 

a mai publicat volumele Cerșetorul de cafea. Scrisori
către Lucian Raicu (2004), Dumnezeu se uită la noi cu
binoclul (2006), Basmul Prinţesei Repede-Repede (în co-
lab. cu Veronica D. Niculescu, 2009), Opere I. Julien Os-
pitalierul (2009), Opere II. Submarinul erotic (2009),
Opere III. Cerșetorul de cafea (2012; 2014 în colecţia
„Eseuri & confesiuni“), Opere IV. Dumnezeu se uită la
noi cu binoclul (2014), Cad castane din castani. Amintiri
de ieri și azi (în colab. cu Veronica D. Nicules cu, 2014) și
Opere V. Crepusculul civil de dimineaţă (2015). Este lau-
reat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“
(2001) pentru Opera Omnia, în 2011 a primit Premiul 
revistei „Observator cultural“, de asemenea pentru
Opera Omnia, iar în 2013 Premiul Președintelui UNITER.
În 2014 primește Premiul pentru Literatură în cadrul
galei Oamenii Timpului. Poemele sale au fost incluse în
antologii din România, Germania, Franţa și Anglia. SDC
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V�am făcut un rezumat al știrilor
despre cunoscutul și temutul
virus, ca să vă faceți o idee de �
spre unde a ajuns, în splendida
ei evoluție, specia homo sapiens,
neînfricată luptătoare cu pande�
miile globale. Iată.

l Un lituanian și�a închis so �
ția în baie, de teamă că ea ar putea
să aibă coronavirus. 

l Români fugiți din izolarea
la domiciliu, beți la cârciumă.

l Frizerii chinezi își tund
clienții de la distanță, pentru ca
îndrăgiții clienți să se simtă în
siguranță.

l O femeie din Marea Brita�
nie a scos cuțitul la preopinenta
sa, în timpul unei încăierări în
trena sulurilor de hârtie igienică
dintr�un supermarket, humanoi�
zii făcându�și însemnate provizii
de hârtie igienică, pentru ca în
cazul în care vine apocalipsa să fie
pre gătiți din acest delicat punct
de vedere.

l Gigi Becali, patronul clubu�
lui de fotbal al celor patru con�
soane – FCSB, a declarat că nu
vine coronavirusul la sfânta bise�
rică, fiindcă nu are ce căuta acolo,
așa că să stea dreptcredincioșii
liniștiți. 

l Se pare că Arsenie Boca a
prezis și epidemia de coronavirus.
Și la fel și Nostradamus. S�au 
prezentat dovezi cutremurătoare. 
N�am îndrăznit să ne aruncăm asu �
pra lor privirea. A, și Stephen Haw�
king a prevestit acest apocalips.

l Dorință există! Carpato�da�
nubiano�ponticii, specie a genului

sapiens, s�ar spăla cu drag pe mâini,
cu ocazia coronavirusului, numai
că unul din trei nu are acces la apă
curentă și trebuie să o care cu gă�
leata, fiindu�le astfel mai greu. 

l Ambulanțierul care l�a dus
la spital pe primul bucureștean
infectat cu coronavirus a plecat
în concediu legal de odihnă în
Bulgaria. 

l Purtătorul de cuvânt al Bi�
sericii Ortodoxe Române a decla�
rat că bisericile nu intră în caran�
tină, întrucât coronavirusul nu se
ia prin rugăciune.

lUn film porno despre corona�
virus a devenit preferatul utilizato�
rilor canalului de specialitate Porn �
hub. Sau – cum se spune în limbajul
internauților – s�a viralizat.

l Într�un magazin din Thai�
landa se vindeau măști de pro �
tecție refolosite. Le călcau un pic
cu fierul de călcat thailandezii și
le băgau iar în comerț.

l Doi frați care ar fi trebuit să
stea în izolare, au fost găsiți de

primar „beți clampă“. Unul era în
crâșmă, celălalt, cel blând, în pat.

l Un arestat a urlat în Tribu�
nalul București că este purtător
de coronavirus. Temători, oame�
nii legi au suspendat ședința, iar
angajații de la curățenie au dezin�
fectat cu sârg totul în jur.

l De teama coronavirusului,
românii au început să�și facă tot
mai des cumpărăturile online.

l Un ziar australian a publi�
cat pagini în plus, din pricina cri�
zei de hârtie igienică. Să nu stea
sapienșii necurățiți pe la părțile
rușinoase, în caz de ceva.

l Pe fondul coronavirusului,
China a interzis consumul de ve �
verițe, nevăstuici, pisici sau păuni.
Nu mai. Gata! 

l Antrenorul Marius Șumu �
dică (antrenor în prima ligă turcă)
a făcut o declarație interesantă:
„Eu am avut coronavirus, mai de�
vreme decât a apărut“. Nu s�a pu �
tut înțelege ce voia să ne tran �
smită Șumi.

l Un șofer carpato�danubia �
no�pontic, prins beat la volan, a
declarat că a băut pentru dezin�
fectare, să nu�l ia coronavirusul. 

l Criză și de prezervative în
Australia. Australienii panicați le
pun pe degete ca să se protejeze
de coronavirus. 

l Timișoreanul cu coronavi�
rus îi aștepta pe paramedici în
pragul casei, fumând o țigară.

l O doamnă din India susține
că, la fel ca în cazul cancerului, co�
ronavirusul trece imediat dacă bei
urină de vacă. 

l Românii au dat iama în ma�
gazinele de specialitate, căutând
ochelari de soare care să îi prote�
jeze de coronavirus. 

l După ce au constatat că s�au
speriat degeaba, unii români au
dorit să dea înapoi marfa luată
din magazine. De exemplu, aceș �
tia au tânjit spre a returna 14 ki�
lograme de fasole, dar au fost refu� 
zați de comercianți.

l Un român a cumpărat
500.000 de măștile de protecție și
a păzit TIR�ul care le transporta
„cu arme de război“.

Deocamdată, atât. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Sapienșii & coronavirusul

Cineva, care a avut impresia că
scrisul în sine nu arde suficiente
calorii, a hotărât că tot ce scriem,
romane, articole, poezii, trebuie
să poarte și un titlu. Ești dădăcit:
un titlu puternic poate să salveze
un text slab, un titlu bun poate
să fie, el singur, responsabil de
jumătate din vânzări.

Apucă�te deci și găsește un titlu
bun care să fie, el singur etc.

Există, se pare, tot felul de
strategii care să te ajute. Scrii un
roman despre o corporație sue�
deză, îl numești, „Corporația sue�
deză“, sau, mai profund, „Corpora �
ția“. Titlurile astea descriptive

sunt la interfața dintre putu �
roșenie și sagacitate. Există însă și
titlurile ermetice, cum ar fi „Ptar�
miganul mov“ pentru cartea în
care nu apare nici un ptarmigan,
indiferent de pigment.

Nu se știe de ce, micii scriitori
sunt descurajați să dea cărții, cu
un reflex de arhivist, numele
omului despre care e vorba în ea.
Ar fi de un minimalism ostentativ.
Cine se cred?! Doar unui mare
scriitor i se permite să dea ocazio�
nal unei cărți numele personaju�
lui principal – Ulysses, Molloy,
Stiller – sau, dacă arhivistul face
și ore suplimentare, chiar numele
complet, Anna Karenina, Jane
Eyre, Eugénie Grandet. Când un
autor de tragedii face din asta un
obicei obositor, el pierde, din pă�
cate, contactul cu publicul și cri�
tica și e uitat repede: Macbeth,
Othello, King Lear, Julius Caesar,
Titus Andronicus… Cine știe ce
destin ar fi putut avea bietul dra�
maturg britanic dacă titlurile lui
ar fi avut, cum zic americanii,
nițel pizzazz? 

Disprețul față de titlu e, de
altfel, stenic. Sunt admirabile ti �
tlurile aparent modeste ale unor
scriitori – Gluma, Lentoarea,
Identitatea. De altfel, e de obser�
vat că „titlu bun“ înseamnă multe
lucruri diferite. Pentru unii, un
titlu bun este cel care doar patro�
nează profitabil perioada între
momentul în care îți cad ochii pe
o copertă și cel în care achiți car�
tea la casă. Pentru alții, el trebuie
să fie, din contră, cel care conti�
nuă să lumineze pe de�o parte dis�
cret, pe de alta schimbător, lectu� 
ra pe întreg parcursul ei.

Titlurile de poezii sunt cele
mai dificile. Sunt ca un capitel
enorm pe o coloană prea subțire.
Dacă ai scris trei propoziții despre
lună, ce titlu ai putea da poeziei?
„Luna“ se numesc deja ultimele
tale treizeci de poezii. Poți, even�
tual, să�i spui „Dor“ și nu vei putea
fi acuzat nici că ești cerebral, nici
că ești original. Azi, mai ești sfă�
tuit să fii subtil și să dai acestei
sensibile poezii ca titlu o obsceni�
tate – te ferești de paseism, ești,
vezi bine, de o carnalitate autoiro�
nică și pui totul într�o lumină
meta. Sau, ca în pictura abstractă,

îi dai pur și simplu poeziei sele�
nare respective titlul: „Polifonie
#4: șarja contingentului“.

Cert e că, dacă e adevărat că
s�a întâmplat uneori, de�a lungul
istoriei, oamenii să simtă nevoia
de a scrie texte literare, nimeni,
niciodată, nu a simțit nevoia inte�
rioară să le dea titlu. Editurile cer
ca poeziile să aibă titluri cred din
același motiv din care fiecare trei�
zeci de pachete de griș trebuie
ambalate la rândul lor în altă
cutie mai mare – mai ușor de ți �
nut socoteala la baxuri.

În ce mă privește, îmi trebuie
două zile să scriu un articol pen�
tru presă și încă o zi ca să�i găsesc
titlul. Glumele sunt compro mi �
țătoare, jocurile de cuvinte, ris�
cante prin definiție, rimele ridi� 
cole, seriozitatea – lemnoasă și
macabră. Cei mai dramatici Adam
și Eva din Renaștere, ai lui Masac�
cio, se gândesc ieșind din Paradis
nu numai la faptul că de�acum își
vor mânca pâinea cu sudoarea
frunții, dar și că vor trebui să dea
titluri. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

N-aduce romanul ce-aduce titlul
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veB. John Zavrel, Dante, Dalí 
and the Divine Comedy



Nu mă consider tocmai un om
lipsit de păcate, dar tot m�am
mirat zilele trecute, când m�am
trezit sancționat de autoritatea
mondială Facebook. 

Și�așa sunt destul de novice în
manevrarea paginii de profil, așa
că îmi scapă subtilitățile mecanis�
melor și politicilor din rețea. Intra�
sem acolo doar ca să anunț apa� 
riția unei reviste româno�croate
din Zagreb, când m�am trezit cu un
anunț ce înflorea pe ecran: timp de
douăzeci și patru de ore nu mai
aveam voie să scriu nimic, deoa�
rece încălcasem regulile comuni �
tății Facebook privind postarea de
conținut ce implică nuditatea. Sau
cam așa ceva. Bănuiesc că blânda
sancțiune se datora faptului că
eram la prima abatere – cu nudi�
tatea, cum ar veni.

Am rămas un pic uluit. Ca
orice bărbat moral și responsabil,

îmi păstrez conținutul ce implică
nuditatea (inclusiv nuditatea
unor organe în mișcare) în com�
puterul personal, în fișiere bine
ascunse sub denumiri ca „XXX“,
„Somatikon“ sau „Hermeneutika“.
Totuși nu mi�a trebuit mult să�mi
descopăr vina: cu câteva zile în
urmă pusesem pe Facebook o fo�
tografie cu coperta traducerii în
spaniolă a romanului Noapte
bună, copii!, lansată pe la sfârșitul
lunii februarie. Pe copertă apar

trei copii la bustul gol care mă�
nâncă înghețată într�o zi toridă.
Nu îți dai prea bine seama dacă e
vorba de băieți sau fete, căci copiii
din imagine au vârsta aceea in�
ocentă când genul nu e încă bine
definit și nici nu contează. Însă
comunitatea Facebook, indiferent
ce înseamnă asta – un grup de
cetățeni de bine sau un algoritm
de detectare a nudității –, a ajuns
la concluzia că imaginea e una
erotică ori cu potențial erotic.

După informația că fusesem
tras de urechi pentru impulsul
meu indecent, mi�a apărut, demo�
cratic, un alt mesaj, care mă in�
forma că pot cere reevaluarea
de ciziei dacă mi se pare că s�a
făcut o greșeală. Am cerut�o, doar
era clar că se făcuse o greșeală.
Era vorba de o copertă de carte, ce
Dumnezeu!, una etalată în libră�
rii, iar eu voiam să o popularizez,
atâta tot. Numai la nuditate nu�mi

stătea gândul. Pe deasupra, mă
rodea și curiozitatea, voiam să văd
cum se comportă în astfel de ca�
zuri o rețea socială de sorginte
americană, țara puritanismului
pur și dur. În cinci minute cazul
mi�a fost rejudecat:nu, nu era nici
o greșeală, încălcasem regulile
privind nuditatea, asta e. Să fac
bine și să stau liniștit în banca
mea douăzeci și patru de ore. Pro�
babil am scăpat ieftin.

(O paranteză: scotocind după
regulile privind nuditatea pe
rețelele sociale de genul ăsta, am
aflat că nu este permisă difuzarea
unor fotografii în care apar per�
soane de sex feminin la bustul gol.
Imaginile cu bărbați dezgoliți pâ �
nă la brâu sunt admise. Cam pe�
aici se oprește egalitatea între sexe,
dincolo de doza imensă de retorică
ipocrită: sfârcul masculin – da, cel
feminin – nu.)

Nu, nu�s împăcat cu lumea
asta de rețea socială. Suspicios
din fire, ca orice ins care a apucat
perioada comunistă, adulmec în
lumea Facebook niște îngrădiri ce
seamănă grozav cu cenzura arbi�
trară din vremea și societatea de

atunci. E spre binele comunității,
desigur, fiindcă o astfel de justifi�
care funcționează oricând și ori �
unde. Până la urmă, întâmplarea
asta e un fleac, e chiar amuzantă
dacă vrei s�o vezi așa – doar că e
ilustrativă pentru o tendință de �
loc benignă. Ca să nu mai vorbesc
de psihanalizabila obsesie de a
vedea ceva sexual într�un copil
dezgolit până la brâu, căci asta e o
poveste mai încurcată, cu mora �
liști în a căror minte mi�ar fi
groază să privesc. 

Nu știu de ce, istoria asta mi�a
amintit de un banc. Cică odată,
prin clasica pădure din astfel de
bancuri, vulpea îl vede pe iepuraș
fugind de mama focului. Îl oprește
și�l întreabă: „Măi iepura șule, ce
fugi așa?“ Iepurașul, gâfâind tot, îi
răspunde: „S�a dat un ordin să
castreze toți mistreții și�acum tre�
buie să mă ascund undeva până
se liniștesc lucrurile“. „Dar tu nu
ești mistreț!“ se miră vulpea. „Ei“,
pufnește iepurele, „în vremurile
astea cine crezi că mai stă să 
se uite?“.

Mde. Astea sunt vremurile în
care trăim. SDC
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Un caz de nuditate

De ce l�ați luat pe Mihai Chirica
în PNL, îl întrebam zilele trecute
pe un fruntaș liberal din Iași. „Păi
altfel pierdeam nu doar primăria
Iași, ci și Consiliul Județean.“ 

Declarația mi s�a părut de un ci�
nism ieșit din comun. Doar calcul
rece, totul pentru voturi. Nimic
logic, nimic pe bază de principii.
Ce contează că Mihai Chirica va
pleca din PNL la prima confrun�
tare dură a liberalilor cu realita�
tea? La fel a procedat și cu PSD și
pare că i�a ieșit de minune. Când
analiza primarului de Iași și a
celor din jurul său arăta că e mai
profitabil electoral să te distan �
țezi de PSD, a renunțat urgent la
social�democrație. Nimic nu�l va
împiedica să repete gestul peste
un an, doi sau trei.

Același cinism l�am văzut la
PNL și zilele trecute, când Florin
Cîțu își depunea mandatul de
premier desemnat. Anunțul a
venit cu doar câteva minute îna �
inte de ședința din Parlament, la
care în proporție de 99 la sută gu�
vernul ar fi trecut. De această
dată, au fost calculele cinice ale 

liderului PNL, Ludovic Orban. Ce
s�ar fi întâmplat dacă Florin Cîțu
ar fi fost înscăunat premier? Or �
ban s�ar fi trezit dintr�o dată în
afara Palatului Victoria și, chiar
dacă s�ar fi inventat rapid un post
de consilier al noului premier,
risca să piardă încet�încet parti�
dul. Presiunea asupra lui Cîțu a
fost infernală. Orban probabil că
s�a folosit de toate tertipurile
pentru a�l convinge. Că l�a con�
vins el sau că a fost Iohannis con�
vingător nu putem ști.

Cert este că PNL a suportat o
lovitură zdravănă de imagine.
Când o țară întreagă urmărește
cu sufletul la gură evoluția coro�
navirusului, iar oamenii sunt pa �
nicați și îngrijorați peste măsură,
PNL se ține de calcule meschine.
E mai importantă victoria deta �
șată la alegeri decât gestionarea
crizei din sănătate. Însă când oa�
menii se prind că ești șmecher te
taxează zdravăn.

Întrebarea este de ce Florin
Cîțu nu și�a depus mandatul mai
repede? Avea argumente suficiente.
Putea spune spre exemplu că nu a
reușit să înjghebe o majoritate. Ce

sens a mai avut toată telenovela
asta? De ce au mai fost audiați
miniștrii în Parlament dacă pla�
nul era să pice guvernul? Le mai
arde liberalilor de glume când
COVID�19 a pus deja pe jar o țară
întreagă? Se pare că da. Altfel ar
fi fost responsabili și n�am fi
ajuns aici.

Ce a făcut președintele Klaus
Iohannis în tot acest timp? De ce
n�a pus piciorul în prag încă din
momentul în care s�a declanșat
criza coronavirusului în Italia?
Era clar că e doar o chestiune de
timp până ce virusul ăsta păcătos
va îmbolnăvi primii oameni și în
România. Când știi că intri pe
teren minat îți mai arde de antici�
pate? Ce faci? Mai pici un guvern
în Parlament, apoi încă unul,
după care stăm până la finele
lunii iunie cu guvern interimar?
Ca să ce? Doar ca să profite un
par tid de conjunctura politică și
de sondajele favorabile?

Liderii liberali, dar și șeful
statului au dat dovadă de in con �
știență. Posibil ca jocul ăsta perfid
să se termine rapid, pentru că
vedem un PSD extrem de prietenos

cu liberalii pe tema retragerii lui
Cîțu. În locul unui atac dur, dar
previzibil al pesediștilor la adresa
celor din PNL, șeful social�demo �
craților a oferit o declarație cel
puțin ciudată. 

Ciolacu spune că e minunat
că țara scapă ușurată, pentru că a
dispărut din schemă Cîțu. E pro�
blema pesediștilor dacă�l detestă
pe Cîțu. Problema României e că
nu are guvern stabil, că la Palatul
Victoria e vraiște, că virusul tro�
păie prin România și că avem o
clasă politică iresponsabilă. 

E de așteptat ca luni seară Ro�
mânia să aibă un guvern stabil,
dar joaca asta de�a anticipatele în
vremuri tulburi ne arată că PNL
n�a învățat nimic din experiența
PSD�Dragnea.

În 2016, PSD câștiga detașat
alegerile, iar o lună mai târziu
ieșea celebra ordonanță 13. Ce a
urmat știm cu toții. La fel face azi
PNL�ul. În ianuarie, liberalii
aveau 47 la sută. Luna trecută s�au
topit deja șapte procente. Iar
inconștiența din aceste zile mai
rade câteva puncte bune din tolba
galbenă. 

Posibil să fie și un război între
palate, pentru că încă din prima zi
de după prezi den țiale am avut
semnale contradictorii. Când Io�
hannis a vrut anticipate, Orban a
ezitat. Când în final s�a mers pe
calea anticipatelor, a venit criza
pandemiei. Anticipatele nu�și mai
aveau rostul, a înțeles se pare și Io�
hannis că jocul e riscant, însă prea
târziu. Orban nu acceptă să piardă
funcția de premier și implicit con�
trolul în PNL. 

Nu cred că Iohannis va forța
lucrurile, iar săptămâna viitoare
îl va nominaliza pe Orban la Pala�
tul Victoria. 

Însă liberalii și�au dat arama
pe față. Asistăm la un cinism gal�
ben fără margini. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

De la ciuma roșie la cinismul galben
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Boris Vian 100. O inimă de scriitor 
ce a bătut prea repede pentru jazz
„Fără jazz viața ar fi o greșeală“
spunea în „Jazz Hot“, revistă mar�
seilleză la care a scris 11 ani. Și a
scris bine, a compus și cântat șan �
sonete și jazz, deși declara mereu
cu modestie înfumurată, de verita�
bil „zazou“, că nu e și nu va fi nici �
odată un muzician profesionist.

Pe 10 martie s�au împlinit 100 de
ani de la nașterea lui Boris Vian,
scriitor, poet, dramaturg, roman�
cier, traducător, pictor, trompetist,
textier, comentator și critic muzi�
cal, inginer, inventator și un mare
îndrăgostit de muzică, în special
de muzica de jazz. Doar muzica i�a
adus satisfacții în timpul vieții: la
Saint�Germain�des�Prés a fost nu �
mit întotdeauna le Prince, la cele�
brul Colegiu de Patafizică unde a
combătut alături de, între alții,
Eugen Ionescu, era numit Satra�
pul, iar la Trois Baudets, în Mont �
martre, mort de trac. Dacă fanii
l�au divinizat pentru toată impli�
carea în începuturile franceze a
jazzului, contemporanii nu l�au
recunoscut niciodată ca ceea ce a
fost, un mare romancier, cu o scrii�
tură exuberantă și emoționantă,
ce amestecă genial absurdul cu
fantezia. Mereu grăbit, a trăit într�un
tempo rapid. Scriitorul n�a avut
timp de pierdut, se știa condam�
nat de o ne cruțătoare boală de
inimă. Le�a spus prietenilor, într�o
tulburătoare confesiune, că nu va
trece de 40 de ani. Autorul roma�
nului Spuma zilelor a murit la 39
de ani, pe 23 iunie 1950. 

Boris Vian s�a dedicat cu fre�
nezie tuturor pasiunilor din scur �
ta sa viață, în special muzicii.
După copilăria fericită, cu tan�
gouri de Gardel și partituri cla�
sice cântate la pian de mama sa,
și�a înființat un big�band cu frații
Alain și Ninon, în subsolul vilei
familiei din Ville d’Avray, trans�
formată de tatăl său în sală de bal.
Urmează adolescența în care vi�
sează să devină un al doilea Bix
Beiderbeck, învățând să cânte sin�
gur la trompetă. După crahul bur�
sier din 1929, Paul Vian va fi
ne voit să�și închirieze vila unei fa�
milii Menuhin, stabilite în Franța
pentru lecțiile fiului lor, acceptat
ca elev de marele George Enescu,
compozitorul român fiind și el
legat prin fire sentimentale de

orășelul Ville d’Avray. Boris, care
va locui de�acum în casa grădina�
rului, joacă șah cu viitorul mare
violonist și cântă swing la trom�
petă, transpunând Marș turc de
Mozart în cha�cha�chá, în timp ce
Yehudi își face conștiincios ga�
mele. Un concert al lui Duke Elling �
ton din aprilie 1939 îi inoculează
pentru totdeauna virusul jazzu�
lui. Mai târziu la Paris Vian va de�
veni marele prieten al lui Duke și
Le Prince de Saint�Germain�des�
Prés. Devine un star, interesându�se
și de chanson, gen în care a scris
și cântat cu voce pițigăiată și ver�
suri geniale aproape 600 de ti �
tluri: „am vrut să văd ce înseamnă
să fii cântăreț“ avea să explice, iro�
nic, într�un interviu. 

A făcut interviuri, a fost jurna�
list și cronicar de jazz pentru mai
multe publicații franceze, folosind
mai mult de 30 de pseudonime,
abordând probleme fundamen�
tale și încă de actualitate ale aces�
tui gen: improvizație colectivă sau
aranjament prealabil, autentic
versus vulgarizare comercială, în�
registrarea și editarea muzicii in�
strumentale, legătura între jazz și
cinema, rasismul din SUA și încu�
rajarea tinerilor muzicieni. 

RARELE ȘI REMARCABILELE
SUCCESE DIN VIAȚA SA

Boris Vian n�a fost chiar cel mai
mare interpret al muzicii lui Boris
Vian, dar cântecele sale ironice și

inteligente erau foarte iubite în
epocă, primul său album de gen,
Chansons possibles et impossi�
bles, fiind înregistrat în 1955. Au
fost cântate și mai târziu, cu suc�
ces, de Serge Reggiani, Catherine
Sauvage, Mouloudji, Juliete Greco,
Henri Salvador și mai ales de tână�
rul Gainsbourg, care – contaminat
și devenit Serge Gainsbourg sub
impulsul său – afirmă și astăzi că
„Vian e primul compozitor de rock
and roll francez“. Numit Boris,
după numele operei lui Mussor g �
ski, a detestat rigoarea studiului
muzicii clasice, dar i�a ascultat pe
Debussy, Ravel, Bartók și mai ales
pe idolul Stravinsky. 

A fost și creator de operă:
Chevalier de neige datează din
1953, o colaborare cu Georges De�
lerue pe subiectul legendar al ca�
valerilor Mesei Rotunde, o pro  �
ducție lirică în aer liber, montată
la Festivalul dramatic de la Caen,
cu un succes nebun în 1957 la
Opera din Paris, cu Andrée Espo�
sito și Xavier Depraz în rolurile
principale, unul dintre rarele și
remarcabilele succese din viața sa. 

În epoca în care recenzează
discuri ca director artistic la Phi�
lips, Vian ascultă numeroase inte�
grale din muzica cultă a secolului
XX: Pierrot lunaire, Castelul lui
Barbă Albastră sau Wozzeck, pe
care le va discuta cu prietenul său
Darius Milhaud, cel care avea să�i
comande prin Hermann Scher�
chen o altă opera, pentru Berliner

Festwochen 1958. Între schițele�i
dezordonate s�a mai păstrat un alt
proiect liric neterminat numit Lily
Strada, după Lisystrata lui Aristo�
fan. Dar tot cel mai cunoscut
roman, devenit celebru de�abia
postum, va fi și cea mai cunoscută
lucrare lirică a sa, prin partitura lui
Edison Denisov. Compozitorul rus
a scris între 1977 și 1981 opera
Spuma zilelor, o muzică în care, în
ciuda referințelor declarate pentru
Wagner și Debussy, irumpe deseori
jazzul. L’écume des jours  pe mu�
zica lui Denisov e o creație mult
mai reușită decât dezamăgitorul
film recent al lui Michel Gondry, și
merită ascultată, așa cum merită
orice creație contemporană.

O SCRIITURĂ-JAZZ

Cea mai frumoasă declarație de iu�
bire a lui Vian pentru jazz se re �
găsește tot în Spuma zilelor, în
pre față chiar: „Există doar două lu�
cruri: dragostea, de orice fel, cu fete
frumoase, și muzica din New Or�
leans sau a lui Duke Ellington. Res�
tul ar trebui să dispară, pentru că
restul e urât, iar întreaga forță a celor
câteva pagini care urmează vine din
faptul că povestea e în întregime
adevărată, din moment ce am inven�
tat�o de la un cap la altul“ (Humani�
tas, 2003, trad. Sorin Mărculescu). 

E un citat care te urmărește
mult timp după romanul acestei
iubiri suprarealiste, de o frumusețe
răvășitoare, în care există nu mai
puțin de treizeci de trimiteri la in�
strumentul pian:Colin, personajul
principal inventează de altfel un
pianocteil, care în funcție de melo�
dia cântată livrează prin tuburile�i
atașate diverse cocteiluri. Și cam

tot atâtea la trompetă, instrument
mult iubit de Vian, care va acompa�
nia în formație strălucitoare de 11
alămuri mariajul cuplului Colin�
Chloé – Chlo�e (Song of the Swamp)
e și titlul unei piese celebre a lui
Duke Ellington din 1940. 

„La Trompinette“, cum afectuos
și�a numit instrumentul favorit
toată viața, e pentru scriitor sunetul
care caracterizează, tot suprarea�
list, în Smulgătorul de inimi, stilul
arhitectural al unei biserici în
formă de ou, dar fără ogive și fără
grija zilei de mâine. E stilul jazzy al
scriiturii sale, cu multe aluzii muzi�
cale, cu personaje muzicale non�
umane și întotdeauna substituibile,
de la aceste două celebre romane și
până la povestirile sale, publicate
după moartea sa prematură. Ele�
mentele muzicii de jazz sunt ușor
recognoscibile și au o amprentă 
puternică asupra scriiturii sale, o
scriitură�jazz, întotdeauna liberă, in�
ventivă și bine ritmată, în care abs�
tractul devine incredibil de palpabil.
În toată ficțiunea onirică a lui Vian,
muzica e omniprezentă, de la deta�
liul libertin al improvizației stilistice
până la osatura macroscopică a unei
structuri armonice prestabilite.

Citiți�l și ascultați�l! Muzica e
la Vian nufărul din Spuma zilelor,
boala incurabila ce�i crește iubi�
tei în plămâni și metaforă a iubirii
absolute, nufăr pe care, până la
sfârșitul timpurilor, de pe malul
lacului cimitir unde e îngropată
Chloé, Colin așteaptă să�l vadă
ieșind, măcar din când în când, la
suprafață, ca să�l ucidă. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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Duke Ellington cu Boris Vian



Relația unui artist ori a unei
instituții cu publicul e funda�
mental afectivă. 

Toate artele spectacolului lucrea �
ză cu emoții, plăcerea culturală
fiind nucleul în jurul căruia se mi �
gălește țesătura complexă care în�
seamnă strategii de atragere și de
întreținere a audienței. Dimensiu�
nea comercială e atașată raportu�
lui afectiv, cumpărarea unui pro �
dus cultural e determinată de un
cumul de factori cu ponderi di�
verse, uneori dificil de decelat. 

CATEGORII DE PUBLIC

Orice public este o structură tem�
porară, compusă aleatoriu, care
se comportă precum un grup cu
reacții colective, care respectă in�
voluntar regulile de psihologie a
mulțimii. Adică e predispusă la o
manipulare afectivă, prin suspen�
darea neîncrederii și abandona�
rea vremelnică în iluzia teatrală.
Sunt identificabile numeroase so�
iuri de publicuri. Publicul captiv
frecventează teatrul indiferent de
titlul producției sau de realizato�
rii ei. E compus din fani, aceia
care urmăresc necondiționat cam
tot ce face un artist sau un opera�
tor cultural. Spectatorii care îl al�
cătuiesc sunt o categorie pe care
o cultivă agenții de PR, bloggerii,
forumiștii, sunt prietenii, urmări�
torii devotați. 

Publicul de premieră e un alt
tip de audiență. Cei care văd primii
noua creație și dau un feedback –
amici, cunoștințe, oameni de pre �
să, autorități, reprezen tan ții ai

sponsorilor, ai tuturor acelora
care au avut de�a face într�un fel
sau altul cu realizarea – se com�
portă de regulă mai entuziast,
fiind implicați sufletește. Publicul
de premieră e unul predominant
prietenos. La entuziasmul și bu�
curia participării la ceva special,
la cea dintâi vizionare a unei
creații se adaugă substratul per�
sonal, curiozitatea, empatia cu
munca și efortul creativ al artiș �
tilor. Publicul de premieră e pre�
cum o hârtie de turnesol, el tran� 
smite valul inițial de impresii,
deloc de neglijat în promovarea
de bouche à l’oreille ori prin cro�
nici a noului spectacol. Implicit,
transferul emoțional dinspre sală
spre scenă pe care�l resimt artiștii
la fiecare reprezentație e mai pu�
ternic la premieră. Și contează
enorm pentru protagoniștii care
au trudit într�o echipă vreme de
câteva săptămâni bune, pentru o
oră, două de încântare a publicu�
lui. În culturile anglo�saxone exis �
tă obiceiul de�a face câteva
pre  view�uri, la care presa nu are
acces din motive evidente, în orice
caz, nu are voie să scrie despre,
pentru a testa reacțiile. Scurte
discuții postfațează previzionă�
rile, iar uneori regizorul face mici
ajustări în funcție de întrebările
și sugestiile lansate.

Publicul e, ca entitate, cu totul
altul în fiecare seară și reac țio �
nează divers. Componența lui ge�
nerală se datorează hazardului, iar
comportamentul receptiv depinde
de filtrele culturale așezate în timp
în orizontul de așteptare. Mersul la
teatru lăr gește prin exersare spiritul

critic, oferă repere comparative,
transformă un nepriceput într�un
spectator avizat. 

Publicul de festival sau de
turneu e o altă subcategorie. Exis �
tă deosebiri de nuanță între spec�
tatorii din țări, regiuni sau orașe,
care provin din cultura locului,
din obișnuințele de consum cul�
tural. Fără să cădem în plasa
clișeelor, nordicii și anglo�saxonii
reacționează mai cerebral, în vre �
me ce meridionalii se entuzias�
mează mai rapid și intens. Se
constată diferențe de reacție și
între locuitorii unui oraș obișnuit
cu evenimentele teatrale, care a
avut ocazia să vizioneze o varietate
mai largă de spectacole (un festi�
val e o modalitate de a extinde ori�
zonturile perceptive ale publicu� 
lui, oferindu�i eșantioane estetice
din întreaga lume) și cei care sunt
la primele întâlniri cu arta vie.  

EXPERIENȚA RECEPTIVĂ

Prima experiență de spectator
contează enorm, indiferent de vâr�
sta la care se produce. Adecvarea
la etatea și așteptările privitorilor
novici, pregătirea acestora pentru
ce urmează să vadă sunt elemente
care disting ceva ce va deveni un
eveniment plăcut, unul neutru ori
nefericit. Și care va condiționa re�
venirea în sala de spectacol sau în�
depărtarea de ea. Când publicul e
infantil, ideal e să se discute cu
acesta înainte de vizionare, pentru
a�l pregăti și, post factum, pentru
a�i lămuri curio zitățile. 

Ce aduce publicul la teatru,
ce motive îl determină să petreacă

seara în sala de spectacol? Pentru
unii, e o formă de socializare. Merg
însoțiți de cineva apropiat, se în�
tâlnesc cu oameni cunoscuți care
împărtășesc preferințe similare.
Pentru a ieși din cotidian, pentru
a evada temporar într�o fantezie.
Pentru mulți e foarte importantă
clădirea, arhitectura interioară,
senzația de special și sărbătoresc.
Socializarea prin cultură generează
senzații înalte, intelectuale, iar
emoția evenimentului live e unică. 

Idealul e un public curios și
pozitiv. Existența lui se cultivă, e un
demers pe termen mediu și lung,
care începe în anii copilăriei, pare
să întâmpine ceva di ficultăți la
adolescență și devine reflex la ma�
turitate. Fiecare creator și așeză �
mânt are publicul pe care îl merită,
pe care se pricepe și străduiește să
îl modeleze. Publicul nu e doar un
asistent, e un partener. El se află în
partea neluminată a sălii, dar e un
element concomitent cu cele de pe
scenă. Implicarea lui în reprezentație

a parcurs un drum istoric. De la
postura contemplativă, predomi�
nantă la spectacolele de incintă
clasică, la privitorul participativ de
azi au trecut câteva secole de prac�
tică scenică. Implicarea oamenilor
reali se face acum, în formulele de
teatru documentar, încă din eta�
pele de pregătire a proiectului,
prin interviuri, prin arhivarea ar�
tistică a expertizei lor sociale și
profesionale. Histrionii deschiși la
experiențe artistice sunt distribuiți
în producții de gen. Participativita�
tea poate îmbrăca și alte forme, în
decursul procesului receptiv, în
propuneri scenice imaginate astfel
încât fiecare privitor își recreează
mintal și afectiv propriul spectacol.
To tul, pentru a menține eferves�
centă dinamica interesului publi�
curilor�țintă. SDC

7
ANUL XVI NR. 678
14 – 20 MARTIE 2020 teatru

www.suplimentuldecultura.ro

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Publicul, această enigmă
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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ALINA VÎLCAN

SPAȚIUL celui mai nou roman pe
care îl semnați, aceste lucruri
care nu se vor schimba nicioda-
tă, este un sat straniu, cu case,
un pod, un râu, o fabrică de cao-
lin. Bineînțeles, povestea trece
și prin câteva spații urbane, dar
decorul care se fixează în min-
tea cititorului este cel al satului.
Cum a prins viață în imaginația
dvs. acest spațiu? 

Când am început să scriu cartea
asta, aveam în minte două perso�
naje: un țigan tânăr & fără trecut
și o fată tăcută & foarte îndrăgos�
tită. O fată care își exprimă dra�
gostea într�un mod doar de ea
înțeles, o tânără femeie care (și
asta a fost ideea de la care am por�
nit, de fapt) repară oase într�un
loc mai degrabă pustiu, lipsit de
evenimente majore, fără nici un
fel de coordonate spațio�tempo�
rale. Voiam doar să mă joc, să văd
dacă e posibil să spun o poveste
de dragoste fără să folosesc mij�
loacele obișnuite. Să formulez de�
viant un comportament deviant,
așa cum e de obicei dragostea
(între atâtea alte comportamente
deviante, acceptate social). Cu cât
reușeam să folosesc mai puține
mijloace, îmi ziceam, cu atât mai
bine. Fără acțiune, fără conflict, o
poveste desfășurată doar la nive�
lul (aproape de neînțeles) al pă�
mântului și al epidermei. Nu

puteam să�i plasez decât într�un
sat. Un sat înconjurat de dealuri,
aproape pustiu, decorul perfect în
care cei doi puteau să stea unul
lângă altul zile, luni, ani în șir și să
tacă, să facă aceleași și aceleași
mișcări, gesturi ritualice, stranii,
lipsite de orice dinamică socială.
Acțiune puțină într�un spațiu
sărac și închis, în care ceilalți oa�
meni să apară foarte rar, doar ca
niște umbre și doar până la mar�
ginea proprietății lor și doar ca să
dea nemulțumiți din cap înainte
de a încuia porțile și de a dispărea
în spatele perdelelor. 

DESPRE MODE LITERARE. Și
apoi, se tot spune că satul este
ieșit din moda literară, aspect pe
care ați ales să îl ignorați și în
Parohia (Cartea Românească
2012; Polirom, 2017), și de
această dată. Cum vă raportați
la astfel de tendințe?

Nu mă interesează modele lite�
rare. Habar n�am, de fapt, dacă
există așa ceva. Sau, dacă există și
devin de neevitat, musai să fie di�
namitate. Asta îmi place să fac cel
mai mult atunci când scriu proză:
să mă joc și să induc în eroare, să
fandez, să folosesc nenumărate
capcane pe care le plasez exact
atunci când proza (mea) se apro�
pie prea tare de proză. De exem�
plu, în toate cărțile mele există
fragmente (destul de) lungi din
cărțile anterioare, capitole co�
piate efectiv de acolo, poziționate
în textele noi, plasate aici nu doar

ca să fragmenteze și să schimbe
ritmurile noii povești, ci și să le
lege de poveștile anterioare; per�
sonaje cu rol important care trec
dintr�o carte într�alta și care
unesc registrele; poeme întregi
care au apărut inițial în volumele
de versuri și care funcționează
doar în strânsă legătură cu aces�
tea – elemente invizibile cu ochiul
liber, dar care unesc toate cărțile
într�o singură poveste, cea care
contează. Restul paginilor/ cărți lor
sunt doar niște capcane – foarte
eficiente, e adevărat, și în care se
cade extrem de ușor pentru că, de la
distanță, paginile/ cărțile astea func �
ționează de sine stătător. Nu în�
seamnă, desigur, că e bine sau că e
valoros ceea ce fac (cineva foarte
apropiat mi�a spus, pe bunădreptate:
ești prea orgolios, cine să�ți ci�
tească în felul ăsta cărțile?), dar
nici nu mă prea interesează cum

(mă) citesc ceilalți. Adică știu când
textul e bun, altfel nu l�aș publica,
dar știu și că multe din reacții vor
fi din interiorul capcanelor – și
din interiorul capcanelor întot�
deauna vânătorul e zeul, iar
indiferența lui devine cel mai ade�
sea insuportabilă. 

FEMEILE DIN CĂRȚI. Protagonis-
tele noului roman sunt o femeie
care repară oase și o cititoare îm-
pătimită, care uneori mănâncă
pământ și pare desprinsă cumva
din literatura lui Márquez. De la
ce au pornit aceste femei, care
sunt primele trăsături pe care 

ați știut că le vor avea?

Am vrut să văd dacă pot lucra cu
două personaje feminine care exis�
tau deja în cărțile mele, chiar dacă
rolul lor acolo era mai degrabă se�
cundar. Fata care repară oase, de
exemplu, a apărut prima dată în

Irezistibil (2010). Am luat�o de
acolo, exact din locul unde o lăsa�
sem. Doar că nu am dus mai de�
parte povestea ei, ci i�am creat, în
cartea asta, trecutul – un trecut
care nu mai are legătură cu con�
textul din Irezistibil, ci cu cel din
aceste lucruri care nu se vor
schimba niciodată. În cazul Vădu�
vei, celălalt personaj feminin, ea a
apărut în câteva poeme lungi pe
care le�am publicat în 2005 și pe
care le�am refolosit acum – luând
exact datele de acolo, lucrând 
exclusiv cu informațiile care apă�
reau în poeme, dar transcriin� 
du�le în registrul prozei, folo�
sindu�mă de structura sa densă &
sofisticată care permite acoperi�
rea urmelor.  

DEPARTE. Ați scris acest nou ro-
man pe când vă aflați la Iowa, în
SUA, cu o bursă acordată de In-
ternational Writing Program.
Cum vă amintiți de cele trei luni 
petrecute în America?

Iowa City: visul american perso�
nal. Închipuiți�vă trei luni în care
să nu ai de făcut nimic altceva
decât ceea ce vrei tu să faci. Și eu
nu voiam atunci decât să scriu.
Ceea ce am și făcut. În rest: sune�
tul metalic al cicadelor, prietenia
extraordinară a unui georgian și
poemele senzaționale ale unui al�
gerian, câteva baruri și multă IPA,
țigări Newport și nici o admira�
toare, plimbări lungi la marginea
unui râu, Chicago & New York &
Seattle, burgeri și Iowa Hawkeyes,
literatură, somn zilnic de frumu �
sețe, Q & A, tornade, căldură și frig,
studenți și conferințe. Și timp,
mereu timp doar pentru scris și
pentru lenevit la capătul scrisului.

„AICI, ÎN IOWA CITY, am termi-
nat o nouă carte. Nu știu dacă o
voi publica vreodată, dar faptul
că am scris a fost esențial pentru
perioada petrecută aici“, spu -
neați într-un interviu din 2018,

INTERVIU CU SCRIITORUL DAN COMAN

„Poezia e una dintre 
modalitățile cele mai riguroase 
de înțelegere a literaturii”
În rândurile care urmează, Dan Coman
vorbește despre cea mai nouă dintre cărțile
sale, aceste lucruri care nu se vor schimba
niciodată (Editura Polirom, 2019), dar și
despre mode literare, visul american personal
trăit în Iowa City, Bistrița, realitate, anii de
studenție și, cum altfel, despre poezie.

©
 M

at
ei

 M
an



9
ANUL XVI NR. 678
14 – 20 MARTIE 2020 interviu

www.suplimentuldecultura.ro

de acolo, referindu-vă, cel mai
probabil, la acest roman. De ce
nu știați pe atunci dacă îl veți pu-
blica? Cât timp îi lăsați unei cărți
înainte de a decide dacă o veți
publica, înainte de ultimele veri-
ficări pentru tipar? Ați procedat
așa în cazul tuturor cărți lor?
Cum funcționează lucrurile?

Unele cărți sunt în sertar de 10
sau 15 ani. Nu le�am recitit, pen�
tru că nu am amintiri foarte bune
în ceea ce le privește. Probabil
acolo e locul lor, în întuneric, pen�
tru totdeauna. 

Cele pe care deja le�am publi�
cat au avut, fiecare, o soartă dife�
rită. Primul volum de poeme a
apărut pentru că soția mea a tri�
mis manuscrisul, fără ca eu să știu,
la concursul „Aurel Dumi trașcu“ –
și când m�au sunat cei din juriu să
mă anunțe că sunt câștigător, 
le�am închis după nici două mi�
nute, crezând că e o farsă. Prima
carte de proză am publicat�o abia
după trei cărți de poezie și abia
după ce prestigioasa editură la
care am trimis�o (cu pseudonim,
fără nici o recomandare) a accep�
tat să publice prozele lui George T.,
un nume absolut necunoscut, dar
o carte surprinzătoare care i�a
făcut pe cei de acolo să o accepte
(în vremuri în care, la acea editură,
nici nu se punea problema publi�
cării cărților de proză scurtă).

BISTRIȚA. Ați ales să rămâneți la
Bistrița, unde organizați an de
an și un festival de poezie, ală-
turi de Marin Mălaicu-Hondrari,
și unde sunteți profesor. În ce
constă farmecul locului pentru
dvs.? Și apropo de locuri, cum
vedeți azi anii în care studiați 
filosofia la Cluj?

Bistrița e acum cam așa cum era
Clujul când făceam facultatea. Un
oraș lent, pestriț, fără orizont. Dar
un oraș mic și liniștit, numai bun
de economisit energie și timp.
Pentru că Bistrița e genul de loc în
care timpul se scurge altfel. Iar eu

am nevoie de cât mai mult timp
liber pentru scris. E singurul lu �
cru care mă interesează la orașul
în care am ales să locuiesc. Nu
cred că aș fi avut o alternativă mai
bună. Am fost norocos și inspirat
când am ales să vin aici. Cu atât
mai mult cu cât aici l�am întâlnit
pe Marele Ț, Gavril Țărmure, un
manager cultural de excepție care
a făcut posibilă (re)poziționarea
Bistriței pe harta culturală. Nu
doar prin seriile de concerte ca�
merale, nu doar prin taberele de
pictură și sculptură, cât mai ales
prin sprijinirea și finanțarea unor
evenimente literare extraordi�
nare. E omul căruia eu și Marin
Mălaicu�Hondrari îi datorăm po�
sibilitatea de a avea aici, an de an,
festivalul internațional de poezie
și muzică Poezia e la Bistrița –
ajuns, iată, la a XII�a ediție.

BIBLIOTECA LUI DAN COMAN.
Cum arată biblioteca dvs. și care
sunt scriitorii cărora considerați
că le datorați cel mai mult?

Poezie. Multe, multe cărți de poe�
zie. Pentru că poezia e una dintre
modalitățile cele mai riguroase de
înțelegere a literaturii. Text și me�
todă. Rilke și Sociu, Trakl și Mina
Decu, Szymborska și Vlădăreanu,
Anne Sexton și Alex Văsieș, Teo�
dor Dună și Istvan Kemenyi, Ge l �
lu Naum și Alexandra Turcu – mii
de cărți de poezie de la care am
învățat enorm și pe care le țin
mereu la îndemână. 

POETUL SCRIIND PROZĂ. Cum
vă ajută și cum vă încurcă poe-
tul atunci când scrieți proză?

Atunci când joc fotbal nu mă încurcă
deloc faptul că știu să joc și tenis de
masă. Înțeleg automat că s�au
schimbat regulile, văd dife rențele,
schimb strategiile, dozez diferit efor�
tul. Mintea, ca orice alt instrument,
funcționează eficient doar atunci
când scopurile sunt foarte clare –
corpul, săracul, exact ca sufletul, se
adaptează mai greu, pe parcurs.

REALITATE. Cât contează reali-
tatea pentru scriitorul Dan Co-
man, cât, cum și de ce luați din
realitate pentru a transforma 
în ficțiune?

Întotdeauna pornesc de la realitate,
de la datele concrete și abrazive ale
acesteia – doar că, atunci când scriu
despre ea, realitatea începe să mă
plictisească. Așa că modific până ce
textul nu mai are nimic de�a face cu
realitatea ini țială. Păstrez doar
aparențele, restul e invenție pură.

SCRIITOR ÎN ROMÂNIA. Între
orele profesorului, timpul pentru

scris, familie, cărțile citite, 
evenimente, cum arată o zi
obișnuită pentru dvs.?

Cafea la 4 dimineața. Scris până la
7. Micul dejun. Școală de la 8 la 15.
O plimbare prin oraș, câteva piese
noi ale celor de la GoGo Penguin
în căști. Vizitele prietenilor. Ya �
hoo și Facebook. Țigara de seară.
Un episod nou din The New Pope.
Citit și visat. Somn și discreție. Ni �
mic spectaculos. 

RITUAL. Sunt cărți pe care le-ați
scris noaptea (primele), altele pe
care le-ați scris dimineața de-
vreme, unele pe care le-ați scris
mai greu, altele, ca Parohia, de
spre care spuneați că le-ați scris
ușor. În toate aceste perioade,
ce a rămas neschimbat în ritua-
lul dvs. de a scrie, fie că vorbim
despre poezie, fie că vorbim
despre proză?

Plăcerea. Uriașa plăcere pe care o
resimt în fața caietului studențesc
cu foi veline. Entuziasmul care�mi
explodează în cap ori de câte ori,
aflându�mă la școală, pe stradă
sau la KFC, îmi amintesc că acasă
mă așteaptă pixurile mele cu gel
negru. Siguranța pe care mi�o
aduce de fiecare dată gândul la
plăcerea aceasta.

ENESCU. Anul trecut apărea și
volumul Enescu. Caiete de
repetiții, în colecția Biografii
romanțate de la Polirom. Cum a
fost această întâlnire cu Enescu
pentru dvs., cum ați documen-
tat cartea, ce v-a plăcut cel mai
mult scriind-o?

Mi se întâmplă rar ca în fața colii
albe de hârtie să intru în panică,
recunosc, dar de data asta chiar
așa a fost:documentându�mă pen �
tru această biografie ro man țată,
atât de mult am început să�l admir
pe Enescu, încât, cu fiecare pagină
pe care o scriam, personajul Enes �
cu mi se părea și mai sărac, și mai
lipsit de consistență. Sunt în con�
tinuare panicat ori de câte ori aud
vorbindu�se despre cartea asta.
Știu prea bine că nu am reușit să
mă ridic la nivelul subiectului –
dar mai știu și că, într�o bună zi,
voi reveni asupra lui și voi face
ceea ce e, cu adevărat, de făcut.

POETUL. După anul cârtiței gal-
bene (2003), ghinga (2005,
Dicționarul Mara (2009) și In-
sectarul Coman (2017), pe când
un nou volum de poezie? La ce
lucrează poetul Dan Coman? 
De ce unele titluri ale cărților
dvs. se scriu cu litere mici? 
Cum vedeți poezia autohtonă
tânără?

Lucrez la o carte pentru copii. Un lung
poem care, observ, se transformă
încet�încet într�o feerie rimată. 

În ceea ce privește titlurile
cărților de poezie, nu e nici o ex �
plicație specială – doar că uneori,
din motive pur vizuale, prefer să
folosesc litere mici. Cât despre
poezia care se scrie acum în Ro�
mânia: sunt încântat! 

DE ȚINUT MINUTE. Unul dintre
textele dvs. a devenit în acest an
subiect pentru simularea de ba-
calaureat la limba română în
județul Iași. Cum vi s-a părut
acest lucru? Și pentru că tot am
ajuns aici, ce i-ați spune unui tâ-
năr de 18 ani, ce v-ar fi prins
bine să știți la vârsta lui?

M�am bucurat când am văzut su�
biectul de la simulare, normal,
dar o bucurie de genul ăsta face
parte din categoria celor care nu
durează mai mult de o zi. 

Ce mi�ar fi prins bine să știu
la 18 ani? Nu știu, poate faptul că
știin țele și literatura nu se exclud,
așa cum credeam pe atunci (dar
ado lescenții de�acum sunt mult
mai inteligenți decât eram noi și
deja știu lucrul ăsta).

O ÎNTÂMPLARE. După 17 ani 
de la debut, patru volume de
versuri, patru în proză, două
biografii mai mult sau mai 
puțin romanțate și alte texte 
publicate, premii, rezidențe și
burse, texte incluse în antolo-
gii din mai multe țări, care
considerați că este cea mai fru-
moasă întâmplare pe care v-a
adus-o literatura? 

Aveam 19 ani, eram în primul an de
facultate și locuiam într�un cămin
de elevi, la Liceul Electromagnetic
din Cluj. Nebun după literatură,
visam doar poeme lungi și sofisti�
cate în stilul lui Saint�John Perse,

texte cu care umpleam caiete în�
tregi, noaptea, după ce în cămin se
dădea stingerea, iar eu mă retră�
geam în baie și, coco țându�mă pe
pervaz, fumam și scriam până mult
după miezul nopții. Nu mă interesa
nimic alt ceva. În weekenduri, când
nu mergeam acasă, stăteam la te�
rasa barului de lângă liceu și ci�
team. Acolo am văzut�o prima dată.
O fată înaltă și tăcută, așezată la
masa din capătul terasei, fumând
și citind. Părea mereu că vrea să�și
ascundă prezența, să�și alunge
frumusețea așa cum alungi cu mâ �
na, din reflex, o muscă enervantă.
Ne�am văzut de mai multe ori
acolo, la Piști Bar, dar nu ne�am
vorbit. Apoi, la începutul iernii, în�
tâmplător, ne�am reîntâlnit la o pe�
trecere, într�un cămin studențesc.
Aveam la mine Cartea de iarnă a lui
Ion Mureșan, purta în geantă O
rugă americană, antologia bilingvă
de poeme a lui Jim Morrison. Pe la
jumătatea petrecerii am plecat –
neobservați, doar noi doi, făcând, la
lumina slabă a neonului din hol,
schimbul de cărți, stângaci ca niște
dealeri începători. Ningea superb.
Ne�am plimbat toată noaptea prin �
tr�un Cluj pe care până atunci nu�l
mai văzusem. Nu am vorbit decât
despre poezie, cu zăpada urmân �
du�ne tăcută, mereu la doi pași în
spatele nostru, strălucind. La capă�
tul nopții, înghețați și în drăgostiți,
am intrat în barul gării, singurul
deschis la ora aia, să bem o cafea și
să ne încălzim. În boxe, neașteptat
pentru acel loc, Doors – Whisky
Bar –, iar la bar, cocoțat pe un
scaun înalt, cu capul în mâini, Ion
Mureșan. Sau cineva care semăna
leit cu el, nici nu mai conta. Am
băut cea mai proastă cafea din
lume, fericiți. De atunci au trecut
mai bine de 25 de ani. Barul acela
nu mai există, zăpezile sunt tot mai
rare, Clujul de atunci e acum
Bistrița. Bem cea mai bună cafea la
ibric din lume. Poezia continuă să
ne încânte. SDC

Atunci când scriu despre ea, realitatea
începe să mă plictisească. Așa că modi-
fic până ce textul nu mai are nimic de-a
face cu realitatea ini ţială. Păstrez doar
aparenţele, restul e invenţie pură.



După douăzeci de ani de activi�
tate, Camus se întoarce la primul
său volum cu sentimentul că n�ai
cum să te bucuri de tine însuți.
Chiar dacă între timp el desco�
peră un drept fundamental,
acela de a visa la singurătate ca
și cum ar fi paradisul. 

MARIUS MIHEȚ

Fața și reversul apare în Algeria
pe când debutantul avea 22 de ani
și experiență meditativă cât să
traverseze un râu visând la ocean.
Lipsit de vitalitate, dar anticipând
euforic, Camus își caută modelul
în contraste biografiste de unde
speră să declanșeze simplificările
esențiale. 

Deși minoră, nici o altă carte
semnată de francez n�a întâlnit
atâtea contradicții în spațiul au�
tohton. Majoritatea interpreților
se referă la ea ca la un roman.
Ceea ce nu este. Mai degrabă pro �
ze scurte, toate având nuclee bio�
grafice. Organizate, așadar, ca o
serie de meditații la interferența
cu ficțiunea autobiografică, tex�
tele din Fața și reversul oscilează
nehotărât spre zone ce pot acoperi
jurnalul de călătorie și notele
unui filosof prea timid pentru a
trece dincolo de reverențe. Temă�
tor, Camus își ia măsuri de pre �
cauție; știe că exagerează, că nu
are dreptate. Dar înaintează prin
Europa căutând ceva ce să�l ab�
soarbă din singurătate. Pentru că
nu e altceva decât un tânăr deznă�
dăjduit în căutarea antidotului. 

Tânărul Camus adună în Fața
și reversul interogațiile europene
păstrând cordonul ombilical in�
tact, conectat la Algeria natală.
Mai bine zis, la soarele locurilor
de unde provine. Ca și cum lu�
mina lui îl ghidează într�o Europă
elitistă, în care pătrunde ca un ar�
heolog între ruine numai pentru
a constata faptul că tot țărmul Al�
geriei face ca lucrurile să fie lim�
pezi. Aș spune chiar că, încă atât
de devreme, Camus are dorința
secretă de�a se resorbi în pre�
existență. Lumina la care revine în
toate volumele trebuie înțeleasă
ca o realitate arhetipală.

Acest Ulise�filosof nu face
însă din călătorii o aventură. Dim�
potrivă, el pornește cu gândul la
asemenea vibrații, însă rămâne
până la capăt un anti�erou. Ca �
mus îl aruncă peste bord pe Ulise
la prima oprire revelatoare. La
Praga e chiar în culmea disperă�
rii, senzațiile de sufocare, de nein�
tegrare îl izolează mai abitir de
sine însuși și de ceilalți. Șansa e
fericita imunitate, cum o nu meș �
te, moștenită din familie, ce ex�
clude reacțiile viscerale întâlnite
la tot pasul în societate. Se laudă
cu lipsurile, vrea să�și creeze un
confort din ele, însă imaginația,
deși tratată local, n�o poate tra�
duce decât prin bunătate. Tot la
maturitate, îl privește pe tânărul
care scrie Fața și reversul cumva
contrapunctic. Un tânăr căutând
cu ardoare să îndrepte firea prin
morală, dar gustând dezordonat
din viață și abandonându�se unor
forțe obscure ale sufletului. Cât
reușește în Fața și reversul ră�
mâne de recitit.

TÂNĂRUL CAMUS AȘAZĂ
CONFLICTUL DINTRE
DETERMINARE ȘI
CAUZALITATE ÎN SLUJBA
POETICULUI

Despre trei ipostaze ale bătrâneții
citim în Ironia: un tânăr ce se
grăbește cu prietenii la cinema
crede că o bătrână infirmă trăieș �
te o singurătate greșită în tovără �
șia lui Dumnezeu, iar un bătrân ce
povestește tuturor isprăvi prin lo�
caluri face totul ca să nu se în�
toarcă acasă. Dacă tânărul are
remușcări, bătrânul nu poate ieși
din viciul lui, acela de a fi ascultat.
Un alt tânăr crescut de bunică e
sigur că boala bătrânei nu e alt �
ceva decât teatru; până și la în�
mormântare, când plânge doar de
teamă că nu va fi sincer în fața
morții. 

Singurătatea, marginalizarea
și moartea ce nu mai răscumpără
nimic sunt ipostaze ale feței�re�
versului fiecăruia, pentru că moar�
tea pentru toți, cum zice scriitorul,
se manifestă individual. Camus
gândește scenariile riscând tezist.
Dar le salvează prin interogația
poetică, la care ajunge fără efort.

Naturalețea ipostazierilor aparți �
ne observației fugitive, aproape
jurnalistice – cam ce a imitat
după mult timp Octavian Paler.

Nu există lume pentru bă�
trâni, așa ar putea fi formulat ver�
dictul camusian. 

Dar lumea întreagă e moar�
tea intermediată la vârsta de
așteptare a bătrâneții. Distanța se
simte gigantică. Ignoranța și îndo�
iala tinerilor confruntă certitudi�
nea celor în vârstă. Sensul prag� 
matic al morții și protecția igno �
ranței sunt fața și reversul vârstelor
de la care privim moartea. Bătrâ�
nii lui Camus știu că vârsta lor e
definitivă, că moartea pri mește
experiența și înțelegerea cu ironie.
La fel cum tinerii tratează bătrâ�
nii, moartea și singurătatea. 

Sătul să emită judecăți numai
făcând apel la vechile fericiri, Ca �
mus se întoarce la singurătatea
sărăciei. Între Da și Nu prezintă
relația dintre o mamă infirmă,
care nu știe să�și exprime afecțiu �
nea, și fiul orfan de tată, care vede
indiferență în singurătatea ei. 

Scriitorul francez e atras de
cazuri asemănătoare, în care infir �
mitățile sunt judecate fără întoar�
cere. Univoc, procesul îl eliberează
pe unul și îl constrânge pe celălalt.
Însă Camus nu e preocupat de ero�
rile psihologice. El caută cu ob �
stinație simplitatea paradisurilor
pierdute și transparența vieții.

TOTUL E SIMPLU, 
DOAR OAMENII 
COMPLICĂ TOTUL

Protagoniștii din Fața și reversul –
mulți reluați în prozele celebre de
mai târziu – trăiesc mai intens tă�
cerile decât viața. La urma urmelor,
ei sunt niște rătăciți – în societate
și în ei înșiși. Camus scrie despre
familie ca despre moștenirea unei
agresivități tăcute, în care se refu�
giază tinerii pentru a justifica o
absență. Senzația lui Camus este că
totul e simplu, doar oamenii com�
plică totul. 

Un jurnal de călătorie citim
în Cu moartea în suflet. Cucerit de
acedia, Camus vrea să preschim �
be revolta în melancolie. De la
Praga la Vicenza, naratorul e mar�
torul unei morți în singurătate la

hotel, este captiv în melancolia
pragheză și se vindecă în peisajul
Vicenzei. Deși debutează promi �
țător, Dragoste de viață cade prea
repede în amărăciunea pentru
malurile Mediteranei. Numai Ibi �
za aprinde elanul care�i pune în
palme lumea întreagă. 

Proza care dă și titlul volu�
mului problematizează absurdul
la scară mică. O bătrână inves �
tește neașteptata moștenire într�un
cavou. Și�l vizitează ca și cum ar fi
moartă, de vreme ce, pentru lume,
ea își dă seama că e moartă de
mult. Pe de altă parte, autorul�na�
rator caută să ajungă la sine în �
suși așa cum femeia se caută din
viață în moarte. Ceea ce scapă
amândurora e clipa, evadată ase�
meni picăturilor de mercur, spu �
ne el. Cum să separi un om care își
contemplă groapa și unul lumea?
Absurdul situației ar trebui tratat
moralist. Însă îndoiala întrece cu�
rajul de a privi drept în ochi lu�
mina. Ca până atunci. Camus se
agață în asemenea momente de
viață ca de o „tainică deznădejde“,
făurindu�și propria morală. 

Dar ce facem când înfățișăm
scenarii ca cele din Fața și reversul?

Spunem povești, iar lumea nu mai
vrea, e sătulă, pentru că ele, po �
veștile, complică lucrurile. După
Camus, noi ar trebui să privim
destinul, ca absurdul, drept în
față. Să înțelegem sensul tran �
sparenței lumii, în fața căreia
nimic nu mai are însemnătate. Mă
grăbesc să închei spunând că Al�
bert Camus nu dialoghează cu ni�
meni. Unica gâlceavă e cu sine și
cu lumea. În singurătatea lui
prea�strâmtă, tânărul filosof nu
are loc pentru nimeni altcineva. 

Redimensionând memoria și
clipa, Camus permite luminii și
poeziei din soarele marin să�l in�
vadeze. Încolo, mila pentru pro�
pria nefericire îi oferă sensul
fericirii, iar ironia are succes în
visul care este viața. Prelungind
efortul romantic acolo unde�l
avantajează, Camus idealizează
moartea ca o tăcere fericită. Fața
și reversul spune povestea rezis �
tenței la absurd a unui vânător de
emoții universale. SDC

Albert Camus, Faţa și reversul,
traducere din limba franceză
de Irina Mavrodin, Editura
Polirom, 2019
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Vor fi recompensate cele mai im�
portante reușite ale cultu rii româ �
nești din anul 2019.

l Nominalizările la catego ria
PROZĂ sunt: Lavinia Braniște,
pentru cartea Sonia ridică mâna,

editura Polirom; Ioana Nicolaie,
pentru Cartea Reghinei, editura
Humanitas; Diana Bădica, pentru
volumul Părinți, apărut la editura
Polirom.

l La categoria  POEZIE: An�
gela Marcovici, pentru volumul
Jurnal scris în a treia parte a zilei
& Soldat. Umbre ale trecutului pe
câmpul de luptă, editura frACTa�
lia; Dan Sociu, pentru cartea Uau,
apărută la Editura Polirom; Emi�
lian Galaicu�Păun, pentru volu�
mul A(II) Rh+eu / Apa.3D, editura
Cartier.

l Pentru categoria TEATRU:
regizoarea Gianina Cărbunariu –
pentru un proiect managerial vi�
zionar și pentru Frontal, primul
spectacol montat la Teatrul Tine�
retului din Piatra Neamț; actorul
Marius Manole – pentru rolul Ri�
chard din spectacolul Richard al
III�lea de William Shakespeare, în
regia lui Andrei Șerban, la Teatrul
Bulandra din București și pentru
rolul Andrei Prozorov, în specta�
colul Trei surori. Un scenariu
(ne)firesc de liber după Cehov, în
regia lui Radu Afrim, la Teatrul
Național din București; Eugen 

Jebeleanu și echipa spectacolului
Itinerarii. Într�o zi, lumea se va
schimba, o coproducție ARCUB –
Compagnie des Ogres, în cadrul
Sezonului România�Franța.

l La categoria  FILM au fost
nominalizațe producțiile: Time�
box de Nora Agapi; Touch Me Not
de Adina Pintilie; Călătoria fantas�
tică a Maronei de Anca Damian.

l Nominalizările categoriei
ARTE VIZUALE sunt: artista Mari�
lena Preda Sânc pentru expoziția
Subjective (De)constructions; scul�
ptorul Cătălin Bădărău pentru
expoziția personală See, I have
engraved you on the palms of my
hands, your walls are ever before
me; curatoarele Alina Șerban și
Ștefania Ferchedău, cercetătoare
la Institutul Prezentului, pentru
expoziția 24 de argumente. Cone �
xiuni timpurii în neo�avangarda
românească 1969�1971.

l La categoria ȘTIINȚĂ nomi�
nalizările sunt:Ciprian Ciuclea –
artist multimedia, pentru lucră�
rile Singularitatea aproximativă,
Remote proximity și Focar de in�
cendiu ca rezultat al cercetării la
limita între artă și știință; dr. Cri�
stian Presură, cercetător la Phi�
lips Research în Eindhoven, Olan �
da, pentru cel mai vizionat canal
YouTube dedicat științei; Claudiu

Tănăselia – pentru blogul www.
parsec.ro, dedicat infor mațiilor
despre activitatea de explorare a
spațiului cosmic.

l La categoria MUZICĂ:Elena
Mândru, pentru albumul Folklo�
ric moods; Robin and The Bac�
kstabbers, pentru lansarea albu� 
mului alternativ Vladivostock, a
treia parte a trilogiei Bucovina
overdrive; Filarmonica de Stat din
Sibiu, pentru activitatea artistică
foarte consistentă din 2019.

l La categoria EDUCAȚIE no�
minalizările sunt: Asociația ROI
din județul Prahova pentru lansa�
rea hărții școlilor care au început
transformarea educației în Româ�
nia – școlile Zburd; Proiectul
EDUPOL – O cercetare națională
și dezbateri publice despre utili�
zarea noilor tehnologii în școli;
Asociația Telefonul Copilului �
pentru organizarea primului Fo �
rum Național Anti�Bullying.

Din juriu au făcut parte: scrii�
torul, traducătorul și criticul lite�
rar Bogdan Ghiu, Radu Croitoru –
manager Radio România Cultu�
ral, Adina Dragomir – redactor
șef Radio România Cultural, Cri�
stian Marica – redactor șef Radio
România Cultural, Anamaria Spă�
taru – realizator Radio România
Cultural. SDC

Nominalizările la Gala Premiilor
Radio România Cultural 2020
Premiile Galei Radio
România Cultural vor
fi acordate în cadrul
unor emisiuni spe cia -
le care vor fi difuzate
la Radio România
Cultural. Spectacolul
dedicat celei de-a 
XX-a ediții a Galei Pre -
miilor Radio România
Cultural, care fusese
programat să aibă loc
pe 30 martie 2020, la
Teatrul Odeon din
București, a fost anu -
lat. Decizia se sub -
scrie măsurilor anun -
țate deja de autorități
pentru evitarea răs -
pândirii coronavi -
rusului în România.

Editura Polirom anunță câștigătorul Con�
cursului de manuscrise de literatură pen�
tru copii, ediția 2020: Cristina Centea,
Alex Blue, băiatul extraterestru, roman.

Juriul a fost format din scriitoarea și tradu�
cătoarea Veronica D. Niculescu, Raluca Se�
lejan și Oana Doboși de la Librăria La Două

Bufnițe din Timișoara, precum și din mem�
brii redacției Polirom Junior.

Alex Blue, băiatul extraterestru, volu�
mul câștigător al acestei ediții, va fi lansat
la Salonul Internațional de Carte Bookfest,
ediția 2020, 27�31 mai, Romexpo.

Câștigătorul primei ediții a concursu�
lui (2018) a fost Călin Torsan pentru romanul

Vrăjitorul dințos, iar Diana Geacăr a obți �
nut o mențiune specială a juriului – pentru
romanul Ce văd dragonii.

Cristina Centea este profesoară de
limba engleză. În 2016 a câștigat locul al III�lea
la concursul „România peste 100 de ani“, cu
proza scurtă Vânătorul de teroriști, ce 
explorează condiția copiilor într�un viitor

dominat de atacuri teroriste. A publicat pe
site�ul www.didactic.ro mai multe povestiri
pentru copii, sub formă de fișe de lectură.

Alex Blue, băiatul extraterestru este o
poveste SF pentru copii, alertă și plină de
suspans. 

Mai multe detalii, în curând, pe www.
polirom.ro. SDC

Romanul Alex Blue, băiatul extraterestru, 
de Cristina Centea, câștigătorul Concursului de
manuscrise de literatură pentru copii, ediția 2020
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Liliana Corobca – Ionesco.
Elegii pentru noul rinocer
„Suplimentul de cultură“ 
pu blică în avanpremieră un
fragment din volumul Ionesco.
Elegii pentru noul rinocer, 
de Liliana Corobca, care va
apă rea în curând în colecţia
„Biografii romanţate“ a 
Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

A doua întâlnire cu Marilina

Aproape toate rudele noastre
erau la Paris și în sudul Franței,
numai Angélique, Emil și Teodor
erau în România. Bunica noastră a
născut doisprezece copii, doi au
murit de tineri, dar zece au crescut,
s�au căsătorit, au avut și ei copii.
Mama era al doilea copil în familie,
după Angela, mătușa noastră care
nu a plecat în Franța și care a aju�
tat�o pe mama. Și unchiul Emil a aju�
tat�o să se angajeze la Banca Na� 
țio nală, că nu era ușor. De tata și 
rudele lui nu știam nimic, în genere cre�
deam că nu mai am tată. Când mama îl
credea mort eroic pe front, primește
o scrisoare de la mătușa Angela, care
auzise ceva de avocatul Ionescu.
Mama întreabă, se interesează, caută,
el este, da, trăiește. Se întâlnește tata
cu sora mamei și da, e viu, ne cheamă
la el, e bogat, cumpără case care s�au

ieftinit acum, după război. Mama
nu prea povestea despre acea pe�
rioadă. Îmi aduc aminte cum am
venit la București. Mătușa Angela
își găsise de lucru la Craiova, noi am
stat la un hotel mic de lângă gară și
îl așteptam pe tata. Angélique ne�a
ajutat apoi cu locuința, nu știam
atunci că tata ne va lua la el, nu
știam ce înseamnă un divorț și toate
cele ce au urmat. Mama era sigură
că va face dreptate și va anula sen �
tința ceea conform căreia noi am
fost câștigați prin proces de tata, de
parcă am fi fost niște lucruri, nu
ființe vii. Jojo era băiat mare, dar nu
l�a întrebat nimeni ce vrea și ce
crede. Mama zicea că după moartea
lui Mircea, fratele nostru mai mic,
ea și tata au devenit doi străini.
Mama putea să ne lase pe noi la
București și să se întoarcă în Franța,
să�și vadă de viața ei, putea să
meargă la Craiova, unde se mutase
sora ei, trăia bine și o chema mereu,
dar nu, ea a ales să vegheze lângă
puii ei, inima ei de mamă simțea
ceva în neregulă. Dintr�o parte pare
frumos și nobil că tatăl bogat, cu
funcții înalte, cu câteva case unde
se puteau lăfăi destui oameni, ne�a
luat la el, să ne ofere educație alea �
să, să aibă grijă de noi. De ce să
moară de foame copiii lui, când el
se scaldă în bine și bani? Dacă
mama l�ar fi iertat, iar el ar fi putut
scăpa de scorpia ceea tânără și de
toată armata de neamuri gălăgioase

care o însoțeau... Frumoasa lui soție,
care mie mi se părea mereu un ba�
laur, la cât de rea și de vicleană era,
nu a dorit să ne accepte. Nu suporta
ca tata să cheltuiască bani pe noi,
nici să ne vorbească frumos, să ne
vorbească blând și iubitor, că eram
speriați și nu�l văzuserăm de ani de
zile și nu�l țineam minte. Privea tri�
umfătoare și oarecum liniștită nu �
mai dacă tata îl bătea pe Eugen și
striga la mine. Nu suporta să mân�
căm la aceeași masă cu ea, de parcă
eram spurcați, nici să avem camere
lângă ei, mari și luminoase, și să dea
ochii cu noi în fiecare zi. Nu ne su�
porta deloc și nici nu catadicsea să
ascundă acest fapt. Ne făcea în tot
felul, ne certa pe nedrept, uneori de
față cu tata, care tăcea. Îmi aduc
aminte ce scandal a făcut când tata
mi�a cumpărat haine. Era înainte
de începerea anului școlar și noi nu
vorbeam limba română, ne�a adus
și un profesor care să ne învețe.
Cred că venea în fiecare zi. Câți bani
cheltuiți pe noi, că doar profesorul
nu venea pe gratis! Murea de ciudă
soția ceea a lui. Mama își căuta de
lucru, nu avea nici unde sta, până 
s�a mutat mătușa au locuit îm�
preună, apoi a găsit ea o cămăruță...
Săraca, nu avea cum să ne ajute.

Mama simțea când scorpia ne
jignea, când plângeam și ne era rău.
Eu aveam unsprezece ani, iar fra�
tele meu treisprezece. La vârsta
asta, el era destul de matur, crescut

mai mult singur, cu mama de di �
mineața până seara la lucru, și să
apară în viața lui, așa, nitam�nisam,
un tată autoritar care doar porun�
cea: ai să faci, ai să înveți, ai să zici.
Eugen nu putea accepta. Pe mine
nu mă băga în seamă. Nici la liceu
scump și prestigios nu m�a trimis,
așa, ca pe Eugen. Eu mai trebuia să
mă adaptez, să mai învăț limba, așa
că stăteam mai mult acasă, cu toate
neamurile lor, nu aveam unde mă
duce, trebuia să rabd totul, până 
n�am mai putut și am fugit la
mama, imediat ce ea și�a găsit de
lucru și o cameră mică, nici nu aveai
unde călca acolo, dar eram cu
mama mea și mă temeam că va veni
tata după mine să mă ia înapoi.
Numai că nu a venit nimeni, soția
lui era chiar bucuroasă, acum făcea
totul ca să plece și Eugen. Nu a mai
întrebat de mine niciodată, nu m�a

căutat, nu mai existam pentru ei...
În cămăruța ceea abia încăpeam
noi două și, când îi ajungea cuțitul
la os, venea la noi și Eugen și mai ră�
mânea pe noapte. Apoi se întorcea.

Acum mă gândesc că toată
viața am trăit înghesuiți, în camere
mici, de asta ne�a plăcut foarte mult
în Moara ceea, era larg, avea fiecare
camera lui, avea spațiu fiecare. Era
o casă uriașă, cu etaj, cu camere
multe și mari, cu grădină și curte, cu
pomi, animale. Și în casa tatei Eugen
avea camera lui, apoi tata i�a dat
voie să ocupe podul, erau acolo mo�
bile vechi, el învăța acolo, picta,
citea. Îi plăcea în podul lui, avea in�
timitate, avea camera lui, mai de�
parte, dar era liniște și îi era greu cu
noi, când eu cu mama dormeam în
singurul pat îngust, iar el se întindea
pe jos. De asta se întorcea, deși acolo
nu�l iubea nimeni. SDC

CARTEA
„Mama păstra cartea lui, Elegii pentru fiinţe mici, ca
pe icoană și știa poeziile acelea pe de rost. Ea nu
s-ar fi supărat nici dacă fiul ei ar fi ajuns actor. Dacă
îi place, zicea ea. Își spuneau versuri, iar când el ne
vizita, se jucau, se strâmbau, interpretau roluri
închipuite. Schimbau replici de parcă jucau teatru
adevărat, iar eu eram publicul lor, spectatoarea, nu
participam, tu semeni cu tata, ziceau ei, dar nu mă
supăram. Știam că așa e, eu semănam cu tata, tre-
buia să fiu fata tatei, iar între ei era o legătură care
în teatrul lor ciudat îi făcea să pară un singur rol cu
două feţe, unul tânăr, altul bătrân, unul vesel, altul
trist, dacă mama era veselă, Eugen era trist, dacă
era invers, Eugen făcea tot posibilul s-o înve se -
lească, așa erau mama cu Eugen. Dansau amândoi
uneori, nu aveam patefon, cânta Eugen sau cântau
amândoi și dansau. Atunci se producea minunea,

atunci mama noastră îmbătrânită înainte de vreme
întinerea, de parcă atingerea fiului ei era fermecată.
Devenea tânără, o fetiţă, și fericită, și bucuroasă,
ochii îi străluceau, obrajii se rumeneau și devenea
frumoasă. Dansul lor magic, dragostea ca un fir
mătăsos de lumină nevăzută între mamă și fiu.
Eugen nu putea accepta moartea ei prematură.
Când eram mic, mă ducea mama la cinematograf,
dacă o rugam, iar eu nu am dus-o niciodată, aș vrea
la un teatru, a zis ea și eu i-am răspuns: nu-mi place
teatrul, nu vreau la teatru. Am stat departe de ea
cât am locuit la tata, apoi la Craiova, am stat de-
parte cât eram student, niciodată nu aveam timp
pentru ea. N-am dus-o nicăieri, n-am bucurat-o cu
nimic, în timp ce ea ne-a dat tot ce-a avut mai bun,
a lucrat ca să ne poată ajuta, să ne ofere totul, iar
când și eu am avut, am băut toţi banii cu prietenii.
Am fost străin, am fost departe. Dureros de de-
parte! Mamă, hai să jucăm mai departe teatru, tu
de la tine de sus, eu de aici de jos.“ SDC
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Metaforic sau nu, se poate spune
că muzica rock este un ocean
zbuciumat ce scoate deasupra
valurilor câteva insule perene. 

Acolo ai să găsești nu doar tru �
peții care au fondat o firmă valo�
roasă, ci și adoratorii cărora nimic
nu le poate zdruncina credința în
zeitatea lor. Și să nu dea diavolul
să spui ceva rău despre monu�
mentele ostrovului, că imediat 
ți�ai găsit – dacă nu sfârșitul, atunci
dușmani pentru restul vieții. Să fii
sfâșiat de tigri sau lei nu e mai
cumplit decât să te sfârtece cu sa�
târul acuzațiilor fanii cutărui nu �
me de legendă, măcar că „legenda“
e vie și activează pe scenă de câțiva
ani abia, producând mai mult zgo�
mot decât valoare.

Nu e cazul cu trupa Nektar.
Țin minte o remarcă de pe co�
perta nu mai știu cărui disc, pe

care nu l�am putut păstra. După
„clasica“ despărțire, obișnuită în
alchimia trupelor rock, a urmat la
fel de clasica „reunire“ printr�un
concert la care biletele s�au epui�
zat în timp record încă de când
evenimentul figura la rubrica
zvonuri. Față cu asemenea ata �
șament, de mirare este doar că
trupeții – mai toți niște „englezi
nenorociți“, cu „școala“ absolvită
la Hamburg, în siajul Beatles�ilor

și al celorlalte găști ce figurează
în abecedarul rockului – s�au
des părțit. Schema ține de meca�
nismele showbiz; numai enoriașii
genului, la fel de bigoți ca oricare
alții cu aceeași problemă, n�o pri�
cep. Ce s�ar face însă businessul
fără ei?

Nektar s�a format în 1969, lao�
laltă cu alte mari trupe definitorii
pentru rockul progresiv. Punctul
de maximă înălțime a carierei
pare să fi fost atins cu albumul Re�
member The Future, în 1973. Nici
precedentele două – Journey to
the Centre of the Eye (1971) și A
Tab in the Ocean (1972) – nu erau
mai slabe și persistă încă în auzul
celor cuminecați. De ce n�au ajuns
la vulgata publică? Dacă întrebi
orice bătrân amator, progresist
nevoie mare, superficial și pre �
tențios concomitent, știe măcar un
titlu editat de Yes, Genesis, E. L. &
P., King Crimson sau, mai din�
coace, Marillion, Dream Theater
etc. Gentle Giant? Soft Machine?
Caravan? Parcă�parcă!... Nektar?
„Ei, hai, să lăsăm! Prea mult pen�
tru urechile mele bătrâne!“

Așa eram gata să răspund și
eu, zărind pe o listă noul disc nek�
tariot, The Other Side (2020, Nek�
tar Entertainment Group/ Cherry
Red Records/ Esoteric Antenna).
Amintirea unor bucurii audio din
altă epocă, altă primăvară sau altă
viață m�a împins la minimul efort
de apăsare a butonului play. Și
asupra oaselor mele ruginite s�a
revărsat o apă înviorătoare, cu
mireasmă reavănă de echinox
prematur venit să tulbure ordi�
nea mundană. Mi�a fost și îmi
trece peste putință să intru cu
șenila cuvintelor banale în miste�
rul sunetelor născute parcă din
hăurile Universului. Uite, bună �
oară, piesa titlu, The Other Side
care, împreună cu precedenta,
Love Is, alcătuiește o suită de
aproximativ 18 minute. Ce poți
adăuga acestui imn dedicat muzi�
cii și rolului ei de ghid prin întu�
nericul incontrolabil al vieții?
Nimic. Și tot nimic nu poți pune
alături de următorul, sufocant, la�
mento, Drifting: „I’m Drifting...
not falling/ Just Floating... not fa�
ding/ I’m Flying... from nowhere/

She’s Calling... I hear her“. Cât
despre piesa Devil’s Door, care
conține câteva riffuri de chitară
rămase de la Roye Albrighton,
unul dintre fondatorii trupei,
mort în 2016, aș avea de transcris
din creierul inimii sute de fraze,
de m�ar împinge necuratul. Fireș �
te că n�o voi face. Dar vă pot în�
demna să ascultați cu atenție
pie sa următoare, The Light Beyond,
fără virtuți aparente și fără stră�
luciri contrafăcute. Nu bag mâna
în stupul de albine să culeg necta�
rul din faguri și să vi�l ofer pe
pâine. Totuși, aici găsiți esența
conceptului muzical Nektar. Di�
gestie ușoară! SDC

Nektar pe pâine

Este cinic să vorbești de oportuni�
tate în perioadă de criză, dar
poate că există și o rază de lumină
în felul în care s�a dat peste cap
societatea în mai puțin de două
săptămâni: dispariția „condicii“. 

Acum o lună de zile, râdeam de
angajații din Spania. Acolo, pre�
siunea sindicatelor de a fi plătite
orele suplimentare petrecute la
birou a avut o consecință negativă
neașteptată: fumătorilor li s�au
tăiat salariile. Cum s�a ajuns la
această măsură? Companiile spa�
niole fuseseră recent forțate să în�
registreze când vine și când plea� 
 că angajații de la birou, astfel
încât să se reducă orele suplimen�
tare forțate și neplătite. O esti�
mare pentru anul 2019 arată că

Spania avea o gravă problemă cu
munca neplătită, acumulând apro�
ximativ 3 milioane de ore de
muncă suplimentară care nu fu�
sese remunerată. O companie de
energie, Galp, a aplicat noile reguli,
dar a monitorizat și ceva în plus:
cât de mult petreceau angajații săi
în afara clădirii, la țigară. După
care le�a tăiat salariul corespunză�
tor. Am râs de ironie, dar mi s�a
părut tristă că singurul mod de a
evalua un angajat era „după con�
dică“, fie ea și electronică, fie ea și
bazată pe cartelă magnetică.

Semnatul în condică, de di �
mineață și la plecare, validarea de
cartelă magnetică, programul fix,
pauzele de masă cronometrate
sunt toate relicve ale unor tim�
puri când munca se făcea în fa�
brică, în fața unor benzi rulante și
erau singurele moduri de a mă�
sura munca. În lipsă de com �
petențe de leadership, managerii
recurg la un moment dat la ame �
nințarea „și vezi că te verific la
condică“. În instituțiile publice,
nu neapărat pentru că ar fi șefi
mai puțin competenți, ci din lipsa
culturii de evaluare, este unul
dintre puținii indicatori măsura�
bili ai unui angajat, iar replica

este mult mai des folosită decât în
mediul privat.

„Lucratul de la distanță“ este
privit cu multă suspiciune în Ro�
mânia. O statistică a Eurostat
arăta că în 2017 România ocupa
penultimul loc, cu un procent de
sub 0,5%, într�un top al țărilor în
care angajați aveau posibilitatea
să lucreze și de la distanță. Un
sondaj realizat de eJobs în 2019
arăta, pe de altă parte, că 86% din
angajați și�ar dori să aibă posibi�
litatea să lucreze, din când în
când, de acasă. Printre motive se
numără mai buna organizare a

programului, evitarea timpului
pierdut în trafic, reducerea chel�
tuielilor pentru prânz și evitarea
conflictelor de la birou.

Cu ocazia măsurilor anunțate
de Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, au început să circule
două cuvinte, destul de antipa�
tice, pe care mulți le�au învățat
abia în ultima săptămână: „telesa�
lariat“ și „telemuncă“. 

Companiilor li s�a recoman�
dat să modifice contractele astfel
încât oamenii să poată munci de
acasă sau măcar să aibă un timp
de lucru individualizat, astfel

încât să poată fi evitată aglomerația. 
Cu alte cuvinte, numeroase

companii și poate și instituții de
stat învață acum, forțat, ce în�
seamnă adaptabilitatea. Nu le cere
nimeni să își transforme complet
modul de funcționare, nici să re �
nunțe complet la lucrul de la bi �
rou, la monitorizarea timpului de
lucru sau la întâlnirile față în față.
Dar nu le�ar strica să își relaxeze
intransigența cu care privesc
munca și angajații. Este ironic
faptul că a fost nevoie de o mă�
sură „de stat“ pentru a se imple�
menta „flexibilitatea“. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

De la distanță

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



În filmul A șaptea
pecete, regizat de
Ingmar Bergman, un
cavaler întors din
cruciade provoacă
Moartea la o partidă
de șah. Va trăi câtă
vreme jocul continuă.
Pentru actorul Max
von Sydow,
interpretul
cavalerului, jocul de
șah s-a terminat pe 
8 martie 2020.
Șahistul care a jucat
cu piesele negre a
câștigat partida.

A șaptea pecete (1957) a fost fil�
mul care l�a făcut cunoscut între�
gii lumi pe actorul Max von
Sy dow. Născut într�o familie cu
origini aristocratice în Suedia, pe
10 aprilie 1929, Carl Adolf von
Sydow (care și�a luat prenumele
Max în timpul serviciului militar),
a fost atras de actorie încă din
școală și a studiat la Royal Dra�
matic Theatre, în Stockholm. 

Întâlnirea, în 1955, cu regizorul
Ing mar Bergman avea să fie cru�
cială. Au lucrat împreună întâi la
teatrul din Malmö, apoi în cinema.
După A șaptea pecete, Max von
Sydow avea să mai apară în alte
zece filme ale lui Bergman, două
dintre ele laureate ale Oscarului.

„Bergman m�a învățat totul
despre meseria asta, întâi în tea�
tru, apoi în cinema“, declara mult
mai târziu von Sydow. „Avea un
talent de șef de orchestră pentru
a acorda întreaga distribuție la
aceeași pasiune față de opera la
care lucra. Îi datorez disciplina
muncii, un pic de filosofie și o
prie tenie extraordinară. Prove�
neam amândoi din medii simi�
lare, familii foarte cultivate și
foarte religioase, de luterani foar �
te stricți. Am discutat mult între
noi despre religie. 

El avea o cre dință profundă, iar
regretul meu este că nu am măsu�
rat aceas tă profunzime atunci, fi�
indcă eram tânăr și contra
protestantismului. Dar am înțeles
mai târziu.“

După ce ani la rând a rezistat
ispitei Hollywoodului, trece în
cele din urmă oceanul pentru a
juca rolul lui Hristos în epopeea
biblică The Greatest Story Ever
Told (1965), film care a fost începu�
tul unei lungi cariere de succes în
filmele americane, de la pro ducții

comerciale, „popcorn“ (din „curio�
zitate“ și „din dorința de schim�
bare“, obișnuia să se justifice
ac torul) la filme mult mai am �
bițioase artistic. Dar filmul lui
preferat a fost un film european,
Pelle the Conqueror (1987), reîn�
tâlnirea târzie cu Bergman care 
i�a adus și o nominalizare la Os �
car. În aceeași perioadă, s�a reîn�
tors și pe scenele din Stockholm
și Londra, de unde lipsise mai
bine de o decadă.

Filmul care l�a făcut cu adevă�
rat un star internațional, printre
cele mai de succes din cariera sa,
a fost Exorcistul (1973) lui Wil�
liam Friedkin, film despre care
mai târziu a spus că este „foarte
distructiv, foarte negativ“, dar
care, astăzi, este cel mai des legat
de numele său. Pentru rolul preo�
tului exorcist, von Sydow a fost
nevoit să îndure zilnic ore de ma�
chiaj (grație expertului oscarizat
Dick Smith) care să îl transforme
dintr�un bărbat de 44 de ani 
într�un bătrân de 73. 

Din anii ’90, Max von Sydow a
alternat, cu succes, apariții în
producții europene precum Until
the End of the World (1991), a lui
Wim Wenders, cu roluri în filme
americane, majoritatea producții
comerciale de foarte mare succes.
„Problema este că de cele mai
multe ori directorii de casting sau
producătorii îmi propun roluri pe
care le�am mai făcut înainte, ceea
ce e foarte plictisitor“, declara
Max von Sydow în 2012. „Nici nu
mai număr câți preoți, sfinți și
papi am jucat. Câți refugiați evrei
și ofițeri naziști... Iar la vârsta
mea, ce roluri ar mai fi pentru
mine? Numai roluri de bunic. De
obicei, aceștia mor.“

Deși trecut de 70 de ani, cu o
varietate de regizori cu care a lu�
crat, de la Dario Argento la Steven
Spielberg, cu apariții inclusiv în
Războiul stelelor: Trezirea Forței
sau serialul fenomen Urzeala tro�
nurilor, a acceptat un rol într�un
ultim film, Kursk, în 2018. Regizo�
rul Thomas Vinterberg a povestit
că, în ultima zi a filmărilor, în�
treaga echipă l�a aplaudat înde�
lung pe actor. 

„Publicul își va aminti, din pă�
cate, mai ales rolurile mele la ci�
nema. Amintirile celor care m�au
văzut pe scenă nu sunt vizibile și
altora, rolurile mele pe scenă vor
trăi doar în amintirile celor care au
fost în sală“, declara Max von
Sydow ziarului „Los Angeles Times“.
„Sper doar ca oamenii să își amin�
tească ceva din ce am făcut, orice
ar fi, care să însemne că am făcut
ceva demn de amintit.“ SDC
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Nu e de mirare că, la sfârșitul lui fe�
bruarie, pe fondul unei căderi a va�
lorii altor actori din domeniu la
burse, valoarea acțiu nilor Netflix a
crescut cu 0,8 la sută.
n În Ungaria (foto sus), pentru a
susține cultura afectată de pan�
demie, o parte a spectatorilor au
renunțat la a mai cere înapoi bi�
letele la concertele sau spectaco�
lele de teatru anulate. Totul a por�
nit de la o propunere făcută pe
Facebook de un locuitor din Bu�
dapesta, Péter Szántai, propunere
care a avut, se pare, un larg ecou.
n Disney s�a văzut obligat să în�
chidă Walt Disney World din Flo�
rida, cel mai mare parc de dis trac �
ții al companiei din Statele Unite,
după închiderea Disneylandului
din California. Este o lovitură foarte
grea încasată de turismul comer�
cial Disney, după ce compania a
fost silită să închidă alte 11 parcuri
din Europa și Asia. Numai în 2019,
aceste parcuri au adus firmei Dis�
ney 26 de miliarde de dolari, 37 la
sută din venitul ei global.
n Cine profită de pe urma epide�
miei? Amazon a raportat o „invazie“

de cărți publicate în regie proprie
pe cunoscuta platformă de vân�
zări. Majoritatea covârși toare a
acestor producții „editoriale“ sunt
ghiduri de combatere a virusului
întocmite „peste noap te“, în cea
mai mare parte plagiate. Zeci de
astfel de ghiduri, majoritatea lor
sub 100 de pagini și cu texte furate
de pe internet, au fost „publicate“
în ultimele săptămâni. Printre
cele mai originale bestselleruri
din era coronavirusului, scrie
„The Guardian“, se numără o carte
care îți spune cum să obții dezin�
fectante din materiale pe care le
ai în casă, cartea pentru copii The
Little Corona King, care își pro�
pune să „explice coronavirsul într�un
mod pozitiv, cu happy�end“ și o
carte de 20 de pagini numită Co�
ronavirus Zombies Volume 1, care
promite „scene de violență, arme,
blasfemii și scene explicite cu
zombi care ar putea șoca unii ci�
titori“. SDC
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DRAGOȘ COJOCARU

Epidemia de
coronavirus venit din
China, transformată
în pandemie, are un
efect considerabil și
asupra lumii culturale.

Peste tot în lume, premiere, spec�
tacole, festivaluri sunt amânate
din motive sanitare.
n În Franța, teatrele trebuie să se
dovedească „creative“ pentru a
respecta interdicția ce se referă la
adunările de mai mari de 1.000 de
persoane. Se joacă în săli pe jumă�
tate goale, se transferă spectacolele
în săli cu capacitate mai mică de
spectatori. Concertele prevăzute
pentru această perioadă au fost
amânate, unele anulate. Ridley

Scott a oprit filmările la pro ducția
The Last Duel și le�a mutat din
Franța în Irlanda.
nSoarta festivalului de la Cannes
este încă nesigură, dar conduce�
rea își păstrează optimismul, spe�
rând că lucrurile vor sta mult mai
bine până când cineaștii ar trebui
să se adune pe Croazetă.
n Celebrul festival muzical cali�
fornian Coachella a fost amânat
pentru luna octombrie. Pe scena
de la Coachella, în acest an, trebu�
iau să urce nume precum Travis
Scott, Thom Yorke sau Danny 
Elfman.
n Cântăreața italiană Gianna
Nannini (foto jos) a ales să își
susțină com patrioții oferind un
concert acustic live în streaming
pe Instagram. „Sunt în Milano și
vreau să cânt online piese ca noi

toți să ne simțim mai aproape unii
de cei lalți și, în același timp, să fim
în siguranță“, spune vedeta în vâr�
stă de 65 de ani.
n Expoziția „Rafael“ (foto sus) de
la Roma, cel mai important eve�
niment cultural roman al începu�
tului de ani, și�a închis porțile la
doar trei zile de la deschidere. Este
un moment foarte trist și pentru
industria cinematografică ita�
liană. Mai ales cinematografele
sunt afectate în această perioadă.
n La Hollywood, premierele fil�
melor A Quiet Place II și Fast &
Furious 9 au fost amânate, la fel
ca ultimul James Bond. Studiou�
rile Disney încă nu au amânat lan�
sarea filmului Mulan, au renunțat
doar la premiera din China. Mo�
ralul întregii industrii este la pă�
mânt, apreciază „The Guardian“:
încasări mici, anulări, amânări
care afectează studiourile de ci�
nema, dar și pe cele specializate
în streaming. 
nUna dintre cele mai bizare teorii
ale conspirației spune că virusului
chinezesc a fost creat, de fapt, de
Netflix. „Dovada“? Faptul că aproa�
pe imediat după declanșa rea epi�
demiei Netflix a lansat docu�seria
Pandemic: How to Prevent an
Outbreak. Dar, dincolo de glume,
este un moment în care Netflix și
alte servicii de streaming vor pro�
fita, apreciază publicația „Variety“.

Cultura în vreme 
de COVID-19
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Mi se�ntâmplă câteodată
prin timpane să�mi răzbată

Niște chestii care sună de
parcă se țin de mână

Tropotind și dând năvală
prin ciocan și nicovală

Pe scăriță și prin ceară, di�
năuntru spre afară.

Și nu�s flori de primăvară!

Sunt cuvinte ruginite, nu de
drag căsătorite,

Adunate în perechi ca niște
șosete vechi

Și lăsate spre uitare prin un�
ghere și sertare

Rime vechi, nefolosite, care
brusc sunt răzvrătite

Și se cer dezauzite.

Eu le înțeleg frustrarea și mă
jur că nu uitarea

Nu le face loc în text. Eu de
fapt caut pretext,

Mă prefac că nu le�aud,
fiind că nu vreau să includ

Printre cești de porțelan ele�
fantul african.

Sau printre perle un bolovan.

Dacă stilul meu poetic vi se
pare prea ermetic

Și din strofele de sus nu ați
prins ce�aveam de spus

Mă exprim acum mai clar, să
se dea și la ziar:

Unele cuvinte îmi pare că�s
urate din născare.

Rima lor nu place. Doare.

Dar, nevrând să par că�s
snob sau, vezi Doamne, logofob

Sau că scriu să mă dau mare,
iaca exemplificare.

Vă descriu acum, copii,
strada mea din suburbii

Cu un amestec de parole
parcă�s varză cu fasole.

Strada mea din Valea
Adâncă e cu Nucilor vecină

Ea începe la un capăt și la
cel’lalt se termină

Dintr�o parte zici că�i pantă,
din cealaltă zici că�i rampă

E ușor la coborâre. Când o
urci faci sigur crampă.

Nici măcar nu șerpuiește, e
ca rigla de la școală

Și�încă din trecute vremuri
se numește Principală 

Au înfipt în ea fundacuri și
alei și ulicioare

Dar doar una�i Principala,
restul sunt inferioare!

Doar a mea e asfaltată, restul
colcăie�n noroi

Chiar pot spune că Purcica
s�a mutat în sat la noi

Mai ales că toții sătenii au
privirea sceptică

Când se�apropie vidanja de
vreo fosă septică. 

De o parte și de altă oameni
locuiesc în case

După gusturi și bugete, mai
urâte, mai frumoase.

Fiecare�și știe bine gardul,

curtea și hotarul,
Fiindcă sunt cuprinse�n

schița de�a semnat�o și primarul.

Nu�s probleme. Ba e una. Și e
una chiar nasoală.

E legată strâns de faptul că
motanul n�are școală

Și pe timp de�mperechere
sare gardul la vecini,

Iar vecinii sar de funduri,
parc�ar fi căzut în spini

Că ce caută la mine li�
ghioana ta turbată?

Fifi a noastră e de rasă, dac�o
lasă�nsărcinată?

Toată ziua umbli creanga,
treaba ta unde te duci

Dar motanul ăsta negru, de
ce, dom’le, nu�l educi?

Eu zâmbesc pe sub mustață
și�i răspund c�un pic de fală

Fiindcă na, el stă pe Bazei,
iar eu stau pe Principală:

Gata, mâine�mi iau ruletă și
prăjină și balastru

Și�l învăț pe ginerică topo�
metrie și cadastru. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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Strada mea

Al doilea lungmetraj al Ivanei
Mladenović e mai puţin omogen și
mai personal decât era debutul,
Soldaţii. Poveste din Ferentari
(2017). În amândouă, cineasta
sârbă stabilită în România explo -
rează modul în care viaţa reală și
ficţiunea se pot împleti și influenţa
reciproc în cursul actului artistic. 

În Ivana cea Groaznică, așa cum
suntem avertizați din titlu, ar fi
vorba despre însăși regizoare, pe
care o urmărim întorcându�se
pentru o vară în localitatea na�
tală, Kladovo (Cladova), frumosul
oraș pe Dunăre aflat la granița
dintre Serbia și România. Mlade�
nović face și din punct de vedere
formal un film pe granița dintre
documentar și ficțiune, plecând
de la un eveniment personal pe
care�l reconstituie cu persoanele
reale interpretându�și propriile
roluri (scenariul a fost scris de
Mladenović împreună cu Adrian
Schiop, scenarist și protagonist în
Sol dații). Acroșeul real e și el blu�
rat. Deși admite în interviuri că 
s�a inspirat din propria viață, re�
gizoarea interpretează în film nu
o regizoare, ci o actriță cu nume

asemănător numelui ei real, deși
toți cei din jur sunt persoane din
propriul univers.

E interesant că mare parte din
cineastele de la noi (Adina Pinti�
lie, Ivana Mladenović, Ana Lungu,
Roxana Szel, Cristina Ha neș, Anca
Damian uneori) sunt atrase mai
mult decât colegii lor de com �
binația dintre documentar și fic �
țiune. Poate pentru că aceas tă
abordare e mai personală, poate și
pentru că e mai curajoasă.  

Ivana cea Groaznică are im �
perfecțiuni, dar îți rămâne în
minte ca o plăcută vacanță de
vară la țară, în care are însă loc
ceva întunecat și periculos în fun�
dul curții, ceva pe care�l între �
zărești sau nu. E agreabil în
apa renta lui lipsă de formă, gân�
dită să rimeze cu zilele petrecute
de eroină acasă, fără un scop pre�
cis, dar la un moment dat lipsa de
formă – și de subiect, în fond! –,
face ca povestea să treneze și fil�
mul să devină mai inconsistent.
Probabil un montaj mai riguros
ar fi ajutat, lăsând timpii morții
acolo unde erau necesari acțiunii
și întărind astfel senzația de 

autentic pe care o dau multe scene. 
Văzând�o pe eroină atât de

independentă, ești tentat să crezi
că preocuparea ei pentru ce spu �
ne lumea despre idila ei cu un
băiat cu 10 ani mai tânăr e doar
pretextul pentru film, iar autoa�
rea știe foarte bine asta (și știe și
că știm). Aceasta e și miza – de a
face un film după un simplu pre�
text, dar care, asemeni unui teles�
cop întors invers, să capteze din
univers mesaje despre care ni�
meni n�are habar ce reprezintă și
cine le trimite. Aici e, probabil,
unul din misterele artei.

Cine știe cum a murit solista
Anca Pop în decembrie 2018, la
câteva luni după ce filmase pen�
tru Ivana cea Groaznică, va găsi

filmul premonitoriu, mai ales în
secvența finală, când Andrei Di�
nescu trage de volanul mașinii
conduse de Anca Pop și o întrea �
bă: „Vrei să trăiești sau vrei să
mori?“ (Anca Pop a murit acciden�
tal după ce a plonjat cu aceeași
mașină în Dunăre). 

Dacă știi realitatea de după
realizarea filmului, ți se va face
frică la scena asta, după cum vei
percepe altfel și scena din muzeul
de arheologie din Kladovo, când
Ivana Mladenović, Anca Po pa și
Andrei Dinescu petrec un mo�
ment care acum pare furat nean�
tului, un moment în absolut. Azi
poate nu mai pare întâmplător că
acea frumoasă scenă are loc într�un
muzeu de arheologie, unde timpul

e înregistrat pe scară largă, deve�
nind paradoxal aproa pe inexis�
tent, iar cele trei personaje îl pun
în chestiune prin însăși prezența
lor punctuală.

S�ar părea că Ivana Mladeno�
vić a luat această jucărie care e ci�
nemaul și s�a jucat cu relația
din tre realitate și ficțiune, iar ju�
căria a reacționat ridicând un colț
de material și dezvăluindu�i un
pic din viitor. Te sperie chestia
asta – cinemaul ca graniță între
viață și moarte, nu doar între rea�
litate și ficțiune. Probabil că peste
un timp Ivana Mladenović își va
da seama că a făcut acest film
pentru prietena ei și că adevăra�
tul personaj principal al filmului
nu e ea, ci Anca Pop. SDC

Ivana cea Groaznică – de Ivana
Mladenović, cu: Ivana Mladenović,
Anca Pop, Andrei Dinescu, Gor-
dana Mladenović, Miodrag
Mladenović, Kosta Mladenović

IULIA BLAGA
FILM
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