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Paolo Giordano, un scriitor
de succes încă de la debut

CONSTANTIN PIȘTEA

CONTAMINAREA 
E DOAR UN SIMPTOM

Nu cu mult timp în urmă a publicat
un volum eseistic despre fenome�
nul global din această pe rioadă,
Covid�19, În vremea contaminării
(Editura Polirom, 2020, traducere
și note de Anamaria Gebăilă).
„Natura preferă creșterile vertigi�
noase sau mult mai lente, func �
țiile exponențiale și logaritmii“, a
scris italianul în acest eseu, în
care a legat matematica de mediu
și s�a arătat îngrijorat de felul în
care va evolua situația: „tot ceea
ce se întâmplă cu Covid�19 se va
întâmpla tot mai adesea. Conta�
minarea e doar un simp tom. Eco�
logia este infectată“.

Paolo Giordano a început să�și
scrie eseul despre pandemie în 

februarie 2020, când în lume erau
numai 85.000 de cazuri confir�
mate în privința infectării cu viru�
sul Covid�19. Acum sunt deja
aproape 19 milioane de îmbolnă�
viri înregistrate pe site�ul worldo�
meters.info și peste 700.000 de
decese cauzate de acest virus care
a răsturnat omenirea cu imprevi�
zibilitatea lui.

Cartea lui Giordano despre
Covid�19 merită citită pentru că
limpezește în sens matematic
ecuația virusului – înțelegi cum
se extinde și cum ar putea fi oprit,
dar, dincolo de asta, îți oferă posi�
bilitatea de a privi totul din exte�
rior, prin prisma relației dintre
comportamentul uman și mediu
ori a modului în care tot ce facem
are o consecință externă. Conclu�
zia acestei cărticele este că ar fi
bine ca omul, măcar pentru o pe�
rioadă, să facă un pas în spate, să
ia o pauză de la toată agitația lui
cotidiană. Un mesaj cald, liniștit,

lipsit de încrâncenare, care cores�
punde tonului folosit de Paolo
Giordano în romanele sale traduse
în limba română și publicate de
Editura Polirom, Singurătatea nu�
merelor prime și Devorarea cerului.

„Locuiesc la Roma, dar e ca și
cum n�aș mai fi aici. Orașul în
care trăim cu toții este acum mai
întins și mult mai eteric, centrul
nostru afectiv de greutate se în�
dreaptă spre nordul țării – o geo�
grafie nouă, formată din zone
roșii care se tot extind pe harta
epidemiei și din talk�show�uri la
care ne uităm seară de seară...
Frumusețea Romei, care așteaptă
afară, pare acum incapabilă să ne
consoleze...“ 

UN DEBUT CARE 
ÎȘI MERITĂ RENUMELE

Eu unul am început să�l citesc pe
Giordano cu În vremea contaminării,

deși titlul romanului său de debut
îmi era familiar. L�am tot amânat,
însă apoi a venit clipa în care am
ajuns să regret că l�am tot împins
în timp. Singurătatea numerelor
prime își merită renumele din
mai multe motive, pe care voi în�
cerca să le punctez aici. 

Am fost surprins de cât de le �
jer poate fi citit romanul de debut
al lui Paolo Giordano. Mă aștep �
tam să ridice o serie de dificultăți
de interpretare, subtilități sau
chestiuni greu de așezat în con�
text, mai ales ținând cont de fap�
tul că este un volum premiat. Dar
m�am înșelat. Ce am găsit în el a
fost cu totul altceva: am fost im�
presionat de ritmul frazelor și de
modul aproape matematic în care
acesta corespunde poveștii. Un
ritm intern urmat ca o umbră de
unul extern. 

Singurătatea numerelor pri me
îi are drept protagoniști pe Mattia
și Alice, doi tineri care suferă din

cauza trecutului. Mattia și�a pier�
dut sora în urma unei neatenții
copilărești, iar Alice a fost afec�
tată de un accident de la schi.
Sigur, fiecare dintre cei doi poartă
cu sine un întreg bagaj interior,
format din țesătura fină de deve�
niri umane, fiecare are o relație
mai mult sau mai puțin complicată
cu părinții (motiv la care Giordano
va mai apela) și fiecare este un per�
sonaj complex, cu multe lumini și
umbre, cu traume și probleme ca �
re îi influențează prezentul mai
mult decât și�ar dori.

Numerele prime sunt divizi�
bile doar cu unu și cu ele însele,
iar metafora din titlu este legată
de faptul că relația dintre Mattia
(pasionat de matematică, de alt�
fel) și Alice, deși pare mereu posi�
bilă, se tot lovește de câte ceva
inexplicabil. Este chiar enervant,
deranjant, când citești empatic, să
vrei un anumit curs al acțiunii,
dar acesta să nu devină niciodată

Născut în 1982, la Torino, a câștigat în anul
2008 Premiul Strega și Premiul Campiello
pentru primul roman, cu Singurătatea nu-

merelor prime, debutul său (Editura Polirom,
traducere din limba italiană de Cerasela Bar-

bone), și este ca formare profesională fizician.
Giordano și-a susținut lucrarea de doctorat în
februarie 2010, cu o temă despre fizica par-

ticulelor elementare, la Universitatea din
Torino, și deține deja o voce literară matură și

respectată. Cum semnează articole și în co-
tidianul „Corriere della Sera“, Giordano este
racordat la prezent și corespunde profilului

scriitorului implicat în societate și dincolo de
viața propriei literaturi. 
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posibil, după cum între două nu�
mere prime va exista întotdeauna
un altul, ca o distanță de neșters,
ca un obstacol de netrecut. 

Ce cred că place la Singurăta�
tea numerelor prime este apa�
renta simplitate a scriiturii. Pare
că Giordano spune o poveste în
ritmul ei, nu încearcă să se re�
marce printre rânduri, nu face
jonglerii inutile, ci dă mai departe
filmul unei acțiuni în cea mai
bună variantă a sa (spun asta și
pentru că romanul a fost ecrani�
zat). Singurătatea numerelor pri me
este un roman simplu și profund,
ca toate cărțile scrise cu măies�
trie. Te face să�ți pese, te ener�
vează când soluțiile scriitorului
nu sunt cele pe care le�ai gândit
tu și te face să reflectezi la cât de
importante sunt unele momente
și decizii din viață. „Alegerile se
fac în câteva secunde și conse �
cințele se plătesc în restul timpu�
lui rămas“, scrie undeva în carte.
S�a mai spus, se va mai spune, dar
niciodată nu va fi suficient pentru
a nu mai face alegeri nepotrivite.

LUMINI ȘI UMBRE, 
PE DRUMUL CĂTRE
PARADISUL PIERDUT

Publicată la zece ani după Singu�
rătatea numerelor prime, Devora�
rea cerului (Editura Polirom,
2020, traducere din limba italiană
de Cerasela Barbone) marchează
un progres vizibil în scriitura lui
Paolo Giordano, preocupat să
schimbe perspectiva și să facă sal�
turi în timp, să diversifice unghiu�
rile și să intre și mai adânc în
psihologia relațiilor interumane.

Devorarea cerului începe de
la noaptea în care o fetiță, Teresa,
îi vede de la distanță pe trei băieți
care se scaldă goi în piscina din
curtea casei sale. Tustrei, după
cum va afla ulterior, cresc îm�
preună ca frații la o fermă din

apropiere, sub îndrumarea lui Ce�
sare, tatăl unuia dintre ei și părin�
tele spiritual al tuturor. 

Teresa se îndrăgostește de
unul dintre cei trei, Bern, alături
de care va trăi o poveste compli�
cată în următorii 20 de ani, însă
complexitatea romanului este
marcată de relația Teresei cu fie�
care dintre cei trei. Dar, dincolo
de asta, interesant este că Devora�
rea cerului se leagă clar de atitu�
dinea pe care Giordano o are față
de lume și de mediu, pe care am
remarcat�o și în eseul lui recent,
În vremea contaminării. Există
chiar o amprentă biblică în Devo�
rarea cerului, unde cei trei băieți
sunt crescuți de un părinte cu
clare principii religioase, Cesare,
iar peste această amprentă vin tri�
miterile ecologiste. Complexita�
tea poveștii este peste cea din
Singurătatea numerelor prime și
este evident progresul scriiturii,
atât ca structură, cât și ca stilizare.

Ca element de legătură, am
remarcat modul în care Giordano
pune în relație copiii și părinții.
Raporturile acestea nu sunt deloc
perfecte în romanele sale, copiii
fiind de cele mai multe ori afectați
de supracontrol și rigiditate. 

Familia este importantă pen�
tru Paolo Giordano și aceasta este
ideea pe care a mizat scriitorul în
Devorarea cerului, unde a sugerat
o posibilă celulă funcțională pe
baze religioase și etice, sub supra�
vegherea lui Cesare, un aparent
tată spiritual lipsit de hibe, însă
profund uman și supus instincte�
lor (mai ales sexuale).

„Știam că nu există pe lume o
singurătate mai profundă decât a
celui care a crezut și apoi a încetat
să mai creadă“, spune la un mo�
ment dat una dintre vocile impor�
tante din acest roman, Teresa,
cuprinzând în numai câteva cu�
vinte deziluzia maturizării. De alt�
fel, tema centrală de aici este ex� 
plorarea naturii umane, cu plusurile

și minusurile ei, folosind drept
exemplu ilustrativ cuplul Teresa�
Bern. Nimeni nu este perfect și
fiecare duce cu sine atât lumini,
cât și umbre, încercând să refacă
un paradis pe care l�a pierdut
cândva. Grupul condus de Cesare,
cu regulile sale, iar apoi ferma
ecologică pe care încearcă să o ri�
dice Bern împreună cu Tommaso,
Nicola și Teresa sunt oglindiri ale
felului în care Giordano vede
ideea de familie și raportul ei cu
natura. 

În Devorarea cerului, care a
fost publicat la zece ani după Sin�
gurătatea numerelor prime, scrii�
torul italian pare mai dispus să
experimenteze, să varieze vocile și
să facă salturi în timp, să aibă mai
multă răbdare cu descrierile și,
dincolo de ritmul și intensitatea
poveștii, să se piardă în amintirile
personajelor sale. 

NEVOIA DE A FI EMPATIC 
CU PERSONAJELE

Profilul acesta de scriitor foarte
cunoscut cu un background de fi�
zician este cu siguranță intere�
sant. Giordano a recunoscut că nu
s�a gândit niciodată să separe în
vreun fel cele două laturi ale vieții
sale, ci a lucrat cu aceeași bucurie
în ambele domenii, mai ales că
fiecare reprezintă o punte de in�
terpretare și analizare a lumii. Și
în legătură cu personajele sale, în
diverse interviuri, el s�a arătat
dornic de a se îndepărta de ele, ca
un referent exterior. A vorbit de �
spre empatie și despre nevoia de
a le lăsa pe ele să se prezinte: „Poți
să descrii cele mai profunde sen�
timente cât timp ești cinstit cu
personajele tale și vezi lucrurile
din perspectiva lor“.

Cu un limbaj accesibil, cu
povești care vorbesc despre sensi�
bilitate și fragilitate, Giordano a
reușit să câștige foarte mulți cititori

în întreaga lume și a fost tradus 
în peste 40 de țări. Succesul i�a
schim bat viața. „Nu ne plac schim�
bările bruște la cei dragi și eram
conștient de asta“, a spus scriito�
rul în legătură cu perioada de
după ce s�a făcut remarcat cu Sin�
gurătatea numerelor prime. „Mi�a
fost teamă că�mi voi pierde mulți
prieteni și am avut nevoie de
energie și concentrare (ca, de alt�
fel, și de izolare) pentru a rămâne
pe linia de plutire.“

Sunt mai multe chei în care
poți să�l citești pe Paolo Gior�
dano. Cel mai ușor ar fi să te gân �
dești că scrie despre tineri și ne �
voia lor de a le fi respectată vocea.
Singurătatea numerelor prime
merge mai ales în această direcție
și este un roman scris într�un stil
foarte accesibil, care cu siguranță
i�a susținut succesul de vânzări.
Tot despre tineri este și Devorarea
cerului, însă, dacă trecem dincolo
această perspectivă, Giordano a
venit cu mâna celui deja experi�
mentat și faimos, cu accente atât
ecologiste, cât și biblice în egală
măsură, vorbind în fundal despre
responsabilitatea umană în raport
cu natura, de a ne respecta unii pe
alții și, până la urmă, de a cinsti un
dar: viața. „Înainte de a începe să
scriu, cântam la chitară și voiam să
fiu un star... Totuși, am fost nevoit
să renunț pentru că îmi era prea
teamă de a mă afla pe scenă. Nu la
fel mă simt când vine vorba despre
literatură – sunt și aici momente
în care trebuie să te prezinți publi�
cului, dar e ceva cu totul diferit.
Oricum, îmi expun munca doar
atunci când simt că nu�mi este
rușine cu ea.“ SDC

Paolo Giordano s-a născut
în 1982 la Torino. A absolvit

Facultatea de Fizică din
cadrul Universităţii din

Torino și din 2010 este doc-
tor în fizica particulelor ele-

mentare. Giordano 
s-a impus ca unul dintre

cele mai importante nume
din literatura italiană
actuală cu romanul 

de debut Singurătatea nu-
merelor prime (2008;

Polirom, 2018), ce a fost
distins cu numeroase pre-
mii, printre care Premiul

Strega și Premiul Campiello
pentru debut și a apărut în
traducere în peste 40 de
ţări. Ulterior, Giordano a
mai publicat trei romane: 

Il corpo umano (2012), 
Il nero e l’argento (2014) și
Divorare il cielo (Devorarea

cerului, 2018; Polirom,
2020). În acest 

an i-a apărut volumul eseis-
tic Nel contagio (În vremea

contaminării, Polirom,
2020), ce conţine reflecţii și
analize asupra pandemiei
de Covid-19. Paolo Gior-
dano a publicat câteva

povestiri în diverse reviste
literare și a scris piesele de
teatru Galois și Fine pena:

ora. În prezent este 
colaborator al cotidianului

„Corriere della Sera“.
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Uite că am ajuns și în pragul
toamnei și pandemia nu s�a is�
prăvit. Jurnalul continuă și el.

Sâmbătă, 1 august
M�am trezit zguduit de o în�

trebare: poți să fii european dacă
te speli în lighean? Era pe vremea
alegerilor locale anticipate din
2005. Tocmai achiziționasem un
lighean roșu, frumos, cum se fă�
ceau pe atunci. Și cum mergeam
eu cu ligheanul la subraț, deodată
îl văd: îndrăgitul pușcăriabil Van�
ghelie, pe un stâlp. Te soma cu o
întrebare:poți să fii european da �
că te speli în lighean? Zic: ia uite,
mă, coincidență, să cred? Acum
vreo trei ani încă mai era pe un
stâlp o reminiscență a acelui Van�
ghelie, mai erau și câteva litere
din cuvântul lighean. M�am bucu�
rat ca un arheolog când le�am
descoperit. Cu ligheanul meu
roșu, frumos, nu știu ce am făcut,

că l�am pierdut, și – pentru că nu,
n�am ajuns niciodată europeni –
aș fi avut, uite, din nou, atâta ne�
voie de el.

Pe fondul pandemiei, vă�
zându�mi mâinile atât de pline de
alcool, scăldate zilnic în sticluțe,
le�am botezat Băse (dreapta) și
Dănuț Lupu (stânga).

Vineri, 31 iulie
Se ia o piele de român mediu

statistic. Se lasă vara la clocit, iarna
la înghețat, periodic se mai tăbă �
cește cu pulanul puterii, se jupoaie
cu taxe și impozite. Foarte ciudat,
tot nu dezvoltă nici obraz, nici ric�
tus. Stă așa, ca pielea. Pentru că –
nu�i așa? – se putea și mai rău. 

Joi, 30 iulie
La ce selecție negativă e pe pla�

neta pământ ai putea spune că 
pământul caută să scape de sa pienși,
dar să și râdă bine de prostia 

omenească înainte. Nebunatica
ma mă�natură.

Miercuri, 29 iulie
Când aud că Robert Negoiță a

scris o scrisoare devin foarte cu�
rios să văd asta: chiar aș vrea să�l
văd pe Negoiță scriind o scrisoare
sau măcar făcând bastonașe, ca
preșcolarii. 

Când te uiți la știrile PRO TV,
la madam Esca, dar nu e nici o
știre fiindcă de la înmormântare
și de la spital nu e nici o știre.

Marți, 28 iulie
Ingenios: lăsând capitala fără

apă caldă, dregătorii de fapt tes�
tează toată populația Bucureș �
tiului de coronavirus prin metoda
mirosirii împuțiciunii înconjură�
toare. Cui îi pute e bine. 

Gabriela Firea se laudă că în
mandatul ei a crescut numărul
gravidelor din capitală. Nu știam

că printre miile de angajați la pri�
mărie se numără și Borcea și Gu �
ță, dar uite că, împinși de la spate
de doamna, fac treabă armăsarii.

Luni, 27 iulie
Foarte ciudat: dacă amesteci

febra galbenă cu ciuma roșie iese
lepra maro. România are lepră
maro și�n gaura de șarpe.

E înduioșător apelul la conș �
tiința terțului:dacă porți mască, te
speli și nu te îmbulzești salvezi
niște vieți! Și viceversa, dacă nu,
mor oameni nevinovați din cauza
dumitale. E înduioșător fiindcă 
se apelează la un organ absent.
Conștiința e de mult timp istorie,
pe de altă parte dorința de a face
răul, de a ucide, fie și din culpă, e
cea care nu i�a trecut nici o clipă
omului. Sau cum frumos ar spune
domnul nostru Albert Camus:
lungul dialog al omului cu omul s�a
încheiat. Apelezi matale degeaba

la umanitate, nu mai locu iește la
adresă. Suntem îndărăt în junglă.

Duminică, 26 iulie
N�au bucureștenii apă caldă

vara, dar măcar n�au nici căldură
iarna. 

Vești bune din capitală: Firea
va spăla personal cu furtunul cu
apă caldă toți bucureștenii care
vor să plece în concediu de odihnă
în Grecia. Acțiunea de igienizare
va avea loc în curtea Primăriei
marți, între orele 10.00 și 12.00.
Doritorii trebuie să se prezinte cu
un dosar cu șină care să conțină
copie legalizată după cartea de
identitate, cartea de muncă, cartea
funciară și cartea de bucate. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (XII)

E suficient să aud „realizare“ că
buna mea dispoziție s�a dus. De
aceea o să mă războiesc aici cu
acest cuvânt. 

Sigur că dintr�un asemenea război,
purtat prost, în public, nu rămâne
de obicei decât un exercițiu narci�
sist. Am câteva scuze că încerc. Mai
întâi, odată ce te�ai înhămat la o ru�
brică săptămânală, ai renunțat la
dreptul legal la decență, adică la a
zice mă scuzați, dar în următoarele
săptămâni nu am nimic interesant
de spus. A doua scuză este că nu
vorbesc în numele corectitudinii,
care a zăpăcit mai multe minți de �
cât marea teoremă a lui Fermat.
„Realizare“ este un cuvânt normal și
folosit foarte corect; doar că, folosit
corect, lasă o impresie greșită. Și
orice iluzie lingvistică are poten �
țialul să devină o iluzie cognitivă. 

Nu știu cum e definit cuvântul
în dicționar, presupun că nu foarte
strict. Ea e desigur ceva bun – o rea�
lizare, ce mai. Ce e de discutat aici?
Din felul în care folosim acest cu�
vânt reies însă cele două trăsături
esențiale ale realizării – ea e con�
cretă și are un moment precis în care
se materializează. Da, o realizare e și

să fii toată viața un om cinstit, dar
ăsta nu e sensul tipic, literal al cu�
vântului. La urma urmei, toți sun�
tem cinstiți toată viața. Vorbim de
obicei despre o realizare mai de�
grabă dacă cineva primește meda�
lia Fields (și eventual o refuză), sau
dacă, în cazul meu, m�am născut
într�o familie săracă din Moroeni și
am prins un job bun în Mioveni. 

Unul din lucrurile care mă de�
ranjează este deci faptul că realiza�
rea este făcută să fie o destinație, nu
un proces. Dacă publici o carte pe
care, să zicem, o lansezi la un târg de
carte, oamenii cu inimă bună te fe�
licită pentru această realizare. Nu
vreau deloc să mă ridic împotriva
tradiției care zice că, orișicât, o carte

este o realizare. Deocamdată ce
vreau să zic este că, într�o viață de
om, nu are absolut nici o impor �
tanță faptul, luat separat, că ai pu�
blicat zece cărți. Întrebarea e dacă
te�ai simțit mai viu și mai în miezul
lucrurilor scriindu�le; dacă ți�ai
făcut, datorită lor, prieteni, sau nu;
dacă ai fost fericit scriindu�le, sau
nu. Concepția realizării ca desti �
nație zice așa: cartea ta nu e reală
decât atunci când iese de sub tipar.
Aceasta este dreptatea mică, drep�
tatea filologică. Dar dreptatea ma �
re, ontologică, zice că această carte
este reală doar în anii în care lucrezi
la ea, și devine ireală în ziua în care
e publicată. Cât o scrii ea este viața
ta, este direct relevantă pentru me�
tabolismul tău exis tențial, iar după
ce o publici se transformă într�un
accesoriu birocratic, o cir cum �
stanță de CV.

Pentru că suntem cuantificați
și îi cuantificăm noi înșine pe alții
ca la Verdun, avem la îndemână
realizarea ca instrument de depar�
tajare. Pentru judecăți de zi cu zi,
asta poate fi OK. Pentru alte ju �
decăți, poate fi dezastruos – de
pildă atunci când ea e un criteriu
absolut de ierarhizat vieți. O viață

nu se descrie prin realizările ei, nu
se reduce la ele sau la absența lor. 

Nu a ridicat nimeni, din păcate,
un monument învățătorilor și
învățătoarelor necunoscute din ci�
clul primar, care lucrează pe un
nivel veșnic lipsit de orice glorie,
deși se ocupă în realitate de fleacu�
rile care pot face racheta mai târziu
să zboare sau să se prăbușească.
Poți să fii doctor de gărgărițe, să
mergi prin toată țara reparând

gărgărițe și discutând cu stăpânii
acestora și să nu intri în dicționarul
enciclopedic, deși viața ta a fost
plină de haz și substanță. Invers,
poți să muncești în neștire, să câș �
tigi concursul Ceaikovski și să fii un
mare pianist fără să fi știut vreodată
ce înseamnă o zi fericită, fără ca
profesorul tău sau tu însuți să fi fost
vreodată mulțumit. Mai ușor cu
asemenea realizări. Și mai multă
muzică în afara concursului. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Despre realizări și alți demoni

André Kertész, Le Pont des Artes, Paris, 1932



Ăsta e un jurnal care se
prelungește nepermis de mult.

Dacă mi�ar fi spus cineva în aprilie�
mai că vara asta epidemia de coro�
navirus se va prelungi și va lua un
nou avânt, poate că l�aș fi crezut –
dar mai degrabă nu. Bănuiesc că
nu am fost singurul optimist: cine
s�ar fi gândit că în august, la două
luni după ce virusul părea să slă�
bească, în România o să apară câte
o mie de noi cazuri pe zi? Sau că
granițele abia redeschise pentru
români o să se închidă iar, una
după alta? Dar uite că exact așa 
s�a întâmplat și concediile în stră�
inătate, cărora românii abia ce în �
cepuseră să le prindă gustul, au
devenit o problemă de alegere
restricționată – nu de bani, ci,
aproximativ democratic, de națio �
nalitate: ca și coronavirusul, res �
tricțiile impuse de el nu fac selec� 
ție socială. Și�apoi parcă nu�ți vine
să riști să pleci de acasă ca să nu

știi în ce condiții te întorci, dacă 
n�o să sari din concediu direct în
carantină sau, mai rău, o să rămâi
blocat undeva în străinătate, prin�
tre și peste granițe.

Eu n�am îndrăznit: vara asta
e o vară casnică. Vara virusului.
Nu pot să nu mă gândesc că epi�
demia asta ne�a pus și la încercare,
ne�a silit să ne testăm conștiința
cetățenească, responsabilitatea,
capacitatea de a acționa indivi�
dual în numele binelui colectiv.
Îmi vine să zic că am picat testul.

Când mă uit la aglomerația de pe
plajele Mării Negre, unde colcăie
turiștii nas în nas cu coronaviru�
sul și împart cu generozitate boa �
la printre valuri și nisipuri, ce
altceva să crezi? Când vezi cum
minimul efort de a purta o mască
ușoară e privit cu dispreț, ba chiar
cu suspiciune, de atâția oameni, la
ce te poți gândi? E ciudat, dar pe
măsură ce numărul de infecții
crește, parcă ar crește și numărul
celor care nu „cred“ în coronavi�
rus, al celor convinși că totul e o
conspirație globală foarte bine
pusă la punct, care urmărește să�i
controleze și manipuleze pe oa�
meni și să impună un regim auto�
ritarist generalizat pe întreaga
planetă. Ei bine, mult succes cu ro�
mânii, adepții fervenți ai modei
măștii sub bărbie!

Și, parcă pentru a�mi face în
ciudă, avem o vară călduroasă, care
s�ar fi potrivit perfect cu un litoral.
E frustrant, mai ales că, dacă te uiți

în jur, dincolo de jocul de�a masca,
puține lucruri par să se fi schimbat
în ultimele două�trei luni. Toate
analizele responsabile spun că lu �
mea se va schimba radical după
această pandemie sau pe durata ei
încă necunoscută, însă în locurile
prin care trec schimbările nu se
văd. N�au mai fost jocuri olimpice –
nu�i nimic, oricum erau undeva de�
parte, prin Japonia. Târguri de carte
internaționale, festivaluri de teatru
și film, concerte mamut – s�au anu�
lat toate sau au trecut (cum au tre�
cut) online, dar câtă lume merge la
teatru, la târguri de carte? Trăim și
fără ele sau, dacă ne zgândăre o
nemulțumire vagă, dacă ni se pare
că ne lipsește ceva, o alungăm re�
pede, punem masca repede, o scoa�
tem repede, viața merge înainte.

Altfel, litoralul românesc pa �
re la fel de aglomerat și de scump
ca în fiecare vară, poate și la fel de
murdar. Pe strada mea trec în fie�
care noapte mașini și motociclete

turate la maximum, ca în fiecare
vară. Între satul unde stau și
orașul unde am stat se ridică nori
de praf și pulberi de moloz: se dă�
râmă în ritm accelerat clădirile
rămase în picioare ale celor câ�
torva hale și fabrici părăsite, be�
tonul și fiarele sunt împinse și
cărate cu camioane, iar în spate
vin echipele de antreprenori și ri�
dică bloc după bloc – vara asta
pandemică am numărat vreo trei�
zeci, dar în spatele lor se disting
niște macarale care trebuie că fac
și ele ceva treabă. Uite, undeva
duduie economia. Pe marginea
șoselei, slavă Domnului, se înșiră
vânzătorii de pepeni roșii și gal�
beni, iar terasele sunt pline până
noaptea târziu.

În fine, mai e un mic detaliu
de vară pe care nu�l pot ignora: în
magazine și în piețele producăto�
rilor autohtoni merele au devenit
mai scumpe decât bananele. E
cumva de înțeles: anul ăsta, de la
Oradea până la Focșani și de la
Dăbuleni până la Suceava, bana�
nele trebuie să se fi făcut cât bra �
țul de om. Merele, mai slab. Asta
e, nu le poți avea pe toate. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Jurnal de coronavirus: de vară

Cu masca pe uliță după voturi
Peste mai puțin de două luni
avem alegeri locale, dar deocam�
dată nu știm lista candidaților la
primăriile din țară. Nu vorbim
aici de localitățile mici, nici
măcar de reședințele de județ,
unde încă se mai discută și se ne�
gociază, dar vedem că inclusiv la
București, de unde se dă ora
exactă în politică, sunt ezitări,
confuzii și treceri spectaculoase
dintr�o barcă în alta.

Alegerile locale sunt legate, stra�
tegic vorbind, de scrutinul pentru
parlamentare. În tabăra PSD exis �
tă două școli de gândire: cea a Ga�
brielei Firea, ce și�ar dori o mare
alianță pentru susținerea sa la
primăria capitalei, și cea a șefului
de partid, Marcel Ciolacu, care
știe că o cedare în negocierile pe
București la locale înseamnă lo�
curi mai puține la parlamentare
pentru oamenii PSD.

Inițial se discuta despre o for�
mulă PSD�Pro România, astfel ca
punctele stângii să nu se disper�
seze. N�a fost posibilă alianța
PSD�Ponta, pentru că ultimul a
jucat la rupere, cerând se pare

vreo 25�30 de poziții la parlamen�
tare pentru Pro România, lucru
de neacceptat pentru cei din PSD.
Cele două partide vor merge așa �
dar separat la București, ca de alt�
fel în întreaga țară, astfel că Firea
va fi văduvită de cele 5�7 puncte
pe care trupa lui Ponta le va lua
probabil în capitală, indiferent de
numele candidatului cu care de�
filează.

Nici alianța PSD�ALDE nu
mai e posibilă, ba chiar pare că a
picat și târgul între social�demo �
crați și Dan Voiculescu. Drept ur�
mare, Tăriceanu s�a enervat te ri�
 bil și a decis să intre el în cursa
pentru primăria București, spre
dezamăgirea Gabrielei Firea. Nici
Felix nu�și vede visul împlinit,
acela de a băga măcar șapte�opt
oameni în viitorul Parlament.
PSD nu a acceptat alianța cu mi�
nusculul Partid al Puterii Uma�
niste, astfel că ne putem aștepta la
surprize din partea trustului lui
Voiculescu la adresa PSD. 

Iar o săptămână de tocat mă�
runt PSD la Antena3 poate lăsa
urme vizibile asupra zestrei elec�
torale a social�democraților, care

și așa nu stau grozav în sondaje.
Pe de altă parte, întrebarea

este dacă Marcel Ciolacu își do �
rește cu adevărat o victorie a Ga�
brielei Firea la București. Dacă
Firea rămâne primarul capitalei,
va deveni încă din prima zi a nou�
lui mandat o amenințare la adre �
sa lui Ciolacu la vârful PSD.
Li derul actual nu poate fi atât de
naiv încât să nu�și dea seama că
un succes pe București al colegei
sale va însemna practic sfârșitul
său la conducerea partidului. 

Orgoliile din zona stângii di�
namitează șansele ca PSD să mai
câștige primăria Capitalei. Pentru
că e greu de crezut că un PSD sin�
gur, fără Pro România, fără ALDE
și, mai nou, se pare că și fără an�
tene să mai emită vreo pretenție
în fața alianței PNL�USR�PLUS.

Dacă tot vorbim de PNL și de
la Alianța USR�PLUS, nici aici lu�
crurile nu sunt simple, în ciuda
sprijinului anunțat pentru Nicu �
șor Dan la primăria Bucureș �
tiului. Foarte probabil, Nicușor va
triumfa, indiferent dacă va can�
dida sau nu Traian Băsescu. Lide�
rul din umbră al PMP nu mai este

locomotiva de altădată, iar cele 
8�10 puncte pe care să zicem că 
le�ar obține nu vor fi decisive în
lupta pentru cea mai mare primă�
rie din țară.

Rămân însă întrebări destule
referitoare la șansele dreptei la
primăriile de sector. Cu mare
greutate, PNL și USR�PLUS au
adoptat soluții comune, dar can �
didații desemnați, cu două excep �
ții, nu�s nume sonore. Ne goiță de
la Sectorul 3, ba chiar și Băluță de
la 4 sunt aproape siguri de recon�
firmarea mandatelor, dar nu ar fi
exclus ca blocul dreptei să mai
piardă măcar o primărie de sec�
tor, pe fondul bâlbelor din ulti�
mele săptămâni.

Fără îndoială că la locale în�
treaga atenție va fi pe București,
unde candidează nume grele ale
politicii. Și în restul țării vor fi câ�
teva bătălii interesante. Și la pri�
măriile reședință de județ, dar și
la consiliile județene, unde șefii
sunt aleși direct de cetățeni. O
luptă palpitantă se dă la CJ Iași,
unde în cursă au intrat liderii
județeni ai PSD și PNL, adică Ma�
ricel Popa și Costel Alexe, sub 

arbitrajul ambițiosului Marius
Bodea de la USR�PLUS, care vrea
să demonstreze că eliminarea sa
de către PNL din jocul pentru pri�
mărie a fost o gravă eroare.

Din acest motiv, liberalii au
pornit în județ asaltul asupra edi�
lilor PSD, până în prezent fiind
antamați cel puțin zece primari.
PSD își va conserva pozițiile din
Muntenia și parțial din Moldova,
în timp ce liberalii vor defila în
special în Ardeal.

Cât privește USR�PLUS, alian �
ța ar putea lua mai puțin decât o
arată sondajele. Nu pentru că ar fi
făcut vreo gafă politică monu�
mentală, ci pentru că n�au can �
didați cu suficientă notorietate,
iar liderii celor două partide par
să nu înțeleagă că ai nevoie de
liste până în ultimul cătun.

Urmează săptămâni de foc în
politica românească. Cine câștigă
localele va triumfa fără probleme
și la parlamentare. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE





Una dintre moda -
litățile ingenioase de
a-l aborda astăzi pe
Shakespeare este
montarea lucrărilor
lui în variante ima -
ginate pentru aer
liber. Multe dintre
piese se pretează la
spațiul outdoors, și
nu doar Visul unei
nopți de vară, la care
ne fuge gândul inițial.

Există în lume evenimente și
instituții care și�au făcut o misiune
și un nume din a îl juca pe bardul
de la Stratford�upon�Avon la iarbă
verde. În Australia, la Royal Bota�
nical Gardens Victoria din Mel�
bourne, menținerea interesului
pentru creația shakespeariană e
realizată și prin prezentarea spec�
tacolelor în acest perimetru spe�
cial din punct de vedere al vegetației.
Shakespeare însuși a utilizat în
textele sale, dramatice și poetice,
extrem de multe referințe bota�
nice. Și numeroși cercetători au
făcut studii elaborate analizând
flora pomenită de autor. 

Istoria Royal Botanical Gar�
dens începe în 1846, iar în prezent
aria ei se întinde pe sute de hectare.
Suprafața a devenit loc de dezvol�
tare a nu mai puțin de 350.000 de
plante din 11.500 de specii vegetale,
cărora li se adau gă un ierbar și o bi�
bliotecă impresionante.

În acest paradis vegetal, Aus�
tralian Shakespeare Company
sus ține cu continuitate o stagiune

open air consacrată patronului
său cultural. Programul gândit
special pentru ambientul natural
a fost plasat sub genericul Sha�
kespeare under the stars/ Shakes�
peare sub cerul înstelat, iar ideea
a prins contur în 1987, când a de�
butat, încântând publicul. Succe�
sul se măsoară în milioane de
plătitori de bilete. Glenn Elston
este inițiatorul ei, regizorul deve�
nind unul dintre pionierii noului
format pentru spații neconven �
ționale în care l�a așezat an de an
pe Shakespeare. 

Conceptul este foarte dezin�
hibat, accentul fiind pus pe non�
conformismul comportamentului
spectatorilor, fără ca asta să în�
semne renunțarea la bunele ma�
niere. Plătitorii de bilete sunt
încurajați să vină ca la picnic, cu
pături, coșuri cu gustări și băuturi
ușoare, iar cei care nu sunt pregă �
tiți le pot cumpăra fără probleme
la intrare. Socializarea culturală
este extinsă, relaxarea include și
ambianța, locul în care stai cu fa�
milia sau prietenii.

TOCMAI DE AICI VIN
INEDITUL ȘI ATRACTIVITATEA

Printre titlurile de pe afiș s�au nu�
mărat în anii precedenți unele din�
tre cele mai grele scrieri ale bar �
dului. Chiar dacă pare mai greu de
închipuit, actorii joacă Macbeth,
cea mai tenebroasă dintre toate, pe
care au adus�o foarte aproape fizic
de public, spre a spori tensiunea și
fiorul întunecat al omorurilor în
serie. Visceralitatea creată literar 
s�a transmis din mizanscena în
care decorurile devin un extratext
prin umbrele pe care le desenează,
obscuritatea întreținută amplifi�
când efectele tragice. 

Un alt proiect îndrăzneț al se�
riei a fost Hamlet. Pentru cei obiș �
nuiți cu teatrul indoor, opțiu nea
de a muta acțiunea într�un am�
bient asociat mai degrabă cu des�
tinderea poate contraria. Dar toc mai
de aici vin ineditul și atractivita�
tea. Realizatorii au gândit to tul
pentru orele apusului de soare și
răsăritul lunii, utilizând simbolic
momentul zilei și valorificând lu�
mina naturală. 

Povestea gemenilor Viola și Se�
bastian din A douăsprezecea noap �
te este descrisă în prezentarea de
marketing făcută de Australian
Shakespeare Company ca „picnic
theatre“. Quiproquo�urile shake �
speariene și ambiguitățile de gen
devin și mai interesante în aer liber.

SPAȚIILE LARGI SE PRETEAZĂ
MAI BINE LA PIESE DE TIPUL
CELOR SHAKESPEARIENE

Versiunea contemporană a Ro �
meo și Julieta transpune tragica
poveste de dragoste într�un con�
text ce amintește de stilul Bolly�
wood. Familia Capulet are origini
indiene, un element care sporește
adversitatea față de Montague,
adăugând un element rasial. Cu�
lori vii, costume din mătase, tur�
bane, sariuri, muzica și dansurile
specifice imprimă o notă aparte de
vizualitate, dinamică și catharsis.

Membrii Australian Shake �
speare Company cred în „impor �
tanța teatrului făcut în așa fel
încât să fie accesibil tuturor“. In �
tenția lor manifestă e să îl aducă
pe marele clasic și scrierile lui în
secolul XXI, în apropierea oame�
nilor. Și�au făcut un brand din
această convingere și din a juca în
parcuri și grădini, pentru că spa �
țiile largi se pretează mai bine la
piese de tipul celor shakespea�
riene, natura adăugând elemente
pe care nici o incintă, oricât de
atrăgătoare arhitectural și sceno�
tehnic, nu le�ar putea oferi. Come�
dia erorilor, Îmblânzirea scorpiei,
Cum vă place, Richard al III�lea
sunt și ele pe afișul permanent. 

Regizorul Glenn Elston a ima �
ginat și o producție colaj, pornind
de la trupa Meșterilor din Visul
unei nopți de vară, care dau viață
unui scenariu ce include momente
de balet din Romeo și Julieta, sec �
vențe din Macbeth animate de
păpușile Punch și Judy și un frag�
ment din Regele Lear jucat în ritm
de rap. Spectacolul l�a intitulat
Shakespare’s Best Bits și are mare
succes. A�l scoate pe Shakespeare la
iarbă verde e una dintre manierele
inteligente de a șterge pânzele de
păianjen și colbul de pe copertele
volumelor unui autor canonic. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când Shakespeare
iese la iarbă verde

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA MARIANA BĂRBULESCU 

„Mi-aș dori ca truda
traducătorului să fie respectată“

LAVINIA BĂLULESCU

Cum ați început să traduceți?

Am crezut mereu în traducere.
Mi�am și dorit mereu să traduc,
dar înainte de ’89 era imposibil
fără un examen de atestare la
București. Primele încercări, în
studenție, au fost desigur frus�
trante. Am pornit tovărășește, cu
texte mărunte, orientându�mă
după principiul „ce mare lucru,
dacă tot știu bine limba?“. Califi�
cativele au fost undeva între „ao �
leu!“ și „acceptabil“ și așa am fost
nevoită să înțeleg destul de re�
pede că nu reproducerea literală
era soluția, că mă așezasem greșit,
că de fapt trebuie să alerg întruna
între autor și cititor și că legătura
dintre ei este constant bruiată de
diferențe inerente, că fidelitatea
nu înseamnă nicidecum saltul de
la un cuvânt la altul, că regulile
pot fi admise până la un anumit
punct, că traducerea e o negociere
la sânge, un proces dinamic, bila�
teral, nicidecum simplă reprodu�
cere. Cred că atunci am început să
învăț să și citesc altfel. Într�o zi,
spre norocul meu, a venit întreba�
rea „N�ai vrea să…?“. Și da, am vrut
să traduc un mini�roman al lui
Hermann Hesse. Am murit și am
înviat de câteva ori până când am
văzut textul tipărit. Însă nesigu �
ranța primei experiențe, dimi�
nuată între timp, din fericire, mă
însoțește și acum uneori și se re�
flectă în ritualurile mele care ar
putea fi considerate incomode și
exagerate și care fac din mine un
traducător fără viteză.

Cartea preferată, din toată lista

de cărți pe care le-ați tradus?

N�aș putea să spun. De fiecare mă
leagă altceva. Am avut noroc și mi

s�a oferit literatură de cea mai
bună calitate. Mereu m�am impli�
cat afectiv, am râs, am plâns, am
înjurat, am dezertat, m�am reîn�
tors – numai așa funcționez. Fie�
care traducere are istoria ei,
„per sonalitatea“ ei, frumusețile și
coșmarurile ei. Poate că de aceea
nu mă închipui traducând altceva
decât literatură.

O carte pe care ați tradus-o și
care v-a pus probleme mari?

Aș numi două:Ani de cîine, al trei�
lea roman din trilogia lui Günter
Grass, și Spune�mi că mă iubești,
corespondența lui Erich Maria Re�
marque cu Marlene Dietrich, care
urmează să apară la Polirom. Pri ma

este o carte covârșitoare, mai bună
decît Toba de tinichea după păre�
rea mea, de o densitate inimagina�
bilă, indiferent cum ai privi�o, și
de o forță a limbajului care te
pune la pământ. Până la ultimul
punct al ultimei propo ziții n�am
fost sigură că voi încheia traduce�
rea. Poate că sună infantil, dar au
fost nopți când nu reușeam să
adorm dacă aveam cartea în ca�
meră; trebuia s�o alung ca să�mi
găsesc liniștea. A doua m�a pus în
fața altor dificultăți. Sunt scriso�
rile de dragoste ale unui mare
scriitor, negândite ca texte publi�
cabile, șuvoaie de cuvinte în care
plutesc în dezordine aluzii la felu�
rite întâmplări private, persoane,

citări mai mult sau mai puțin
aproximative, apelative greu de
adaptat limbii române, referințe,
cocktailuri culturale etc. A fost un
dans pe sârmă riscant, fără plasă
și abia aștept să intre cartea în re�
dactare, să aud altă opinie.

Ați tradus Castelul lui Kafka 
(Polirom, 2018). Ați primit și
premiul USR, filiala Iași pentru
această traducere. Cum a fost

să-l traduceți pe Kafka?

Există scriitori ale căror nume
sunt sacre și, când te apropii de
operele lor, ca traducător, simți că
îți fuge pământul de sub picioare.
De câteva ori, gradul de dificul�
tate a fost măcar 12, pe o scară de
la 1 la 10. În asemenea situații –
este și cazul lui Kafka – obiș nu �
iesc să intru într�un dialog imagi�
nar și cu alți traducători a căror
limbă o cunosc (engleză și fran�
ceză) și care s�au confruntat cu
aceleași texte. Este o experiență
extrem de instructivă și nu de
puține ori afli cât de evidentă este
amprenta traducătorului, desco�
peri cât de diferite pot fi abordările,
cât de mult se deosebește, de exem�
plu, Kafka german de cel fran cez,
de cel englez, de cel român. În mo�
mentul în care m�am apucat de lu �
cru, existau aproape două variante
și în limba română. Prima (1968,
Editura pentru literatură) se ba�
zează pe ediția lui Max Brod (1926),
iar cealaltă (1995, RAO) pornește de
la ediția lui Malcolm Pasley (1982),
care restaurează și completează
textele kafkiene, eliminând modifi�
cările lui Brod. În ambele cazuri,
traducătorul principal rămâne Ma�
riana Șora; revizuirile și completă�
rile din ediția RAO îi aparțin lui
Radu Gabriel Pârvu. Nu in tenționez
să evaluez rezultatul, dar cred că
amestecul n�a fost soluția cea mai
bună, mai ales că, așa cum spu�
neam, fiecare traducător are o 

amprentă distinctă, ceea ce poate
deveni supărător de evident când
totul se petrece în interiorul ace �
luiași text. Așadar, pe scurt, în cazul
lui Kafka, am parcurs, pe lângă ori�
ginal, și traducerile existente care
îmi erau accesibile. Aș zice că a fost
o ex periență de traducere care nu
poate fi uitată ușor, mai ales că din
tot acest dialog încrucișat trebuia
să iasă ceva ce nu aparținea alt �
cuiva, ci doar mie. Țin minte că la o
discuție marca FILIT am fost ui�
mită să aflu că se discută adesea
despre plagiat și în traducere. În
cazul lui Kafka am învățat cam ce
ar putea să însemne asta.

L-ați tradus în română pe 
Cătălin Dorian Florescu, la Edi-
tura Polirom. Cum a funcționat
comunicarea dintre traducător
și scriitor? 

Cărțile lui Cătălin Dorian Florescu
sunt un capitol oarecum separat în
viața mea de traducător. M�au
însoțit aproape tot drumul și, mai
ales la început, m�au ajutat să mă
înțeleg și să înțeleg mai bine ce
vreau și ce fac. La fel percep și co�
municarea dintre noi, cu bune și cu
mai puțin bune, cum e firesc într�o
relație viabilă, sănătoasă. A fost și
încă este ca o călătorie fantastică,
pe care am făcut�o împreună și care
n�aș vrea să se sfârșească niciodată.

Ce ați înțeles, mai exact, 
din tot acest proces de traduce-
re a cărților lui Cătălin Dorian

Florescu?

Așa cum am mai spus, m�am apu�
cat de tradus din mers, orbește,
fără cea mai sumară pregătire
prealabilă, dar sub o stea noro�
coasă. Cărțile lui Cătălin Dorian
Florescu, mai ales primele, prelu�
crează substanța unui spațiu în
care trăiesc dintotdeauna. Sunt
cărți concepute și scrise în ger�
mană de un povestitor pur�sânge,

Mariana Bărbulescu predă la catedra de germanistică din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, coordonează Bi blio -
teca Austria, găzduită de universitate, și traduce din germană în
română. Printre cărțile traduse se numără și titluri semnate de

Hermann Hesse, Franz Kafka, Günter Grass sau Cătălin Dorian
Florescu. Într-un interviu pentru „Suplimentul de cultură“,
Mariana Bărbulescu a vorbit despre parcursul ei ca traducător,
provocările întâlnite și despre traversarea pandemiei. 
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dar care nu m�au constrâns să mă
familiarizez cu un univers cultural
străin mie, ci, dimpotrivă, mi�au
dat voie să mă simt acasă, într�un
anume fel, și mi�au oferit discret
niște veșminte străine pe care le�am
îmbrăcat instinctiv și care cred că
mi s�au potrivit. Și așa am avut răgaz
să mă concentrez pe traducere, pe
relația per cepție�sentiment�cuvânt
(impresie�expresie) și pe modul în
care funcționez eu cel mai bine în
relația cu un text. Asta a fost lecția
despre care vorbeam și care, odată
învățată, mi�a fost de mare folos și
atunci când am intrat în lumi mai
puțin familiare.

Care e rutina dumneavoastră 
de tradus și cât durează tradu-
cerea unei cărți?

Cum am mai spus, nu sunt un tra�
ducător de viteză. Sunt dezordo�
nată, nu reușesc niciodată să�mi
fac un plan de lucru și să mă și țin
de el. Am însă două lucruri pe
care le respect cu sfințenie: în pri�
mul rând, caut și verific în amă�
nunt tot ce mi se pare cât de cât
neclar, problematic, anacronic,
până când reușesc să mă scutur
de incertitudini; în al doilea rând,
cu excepții nesemnificative, refuz
să ard vreuna dintre cele trei eta �
pe de care am nevoie pentru o tra�
ducere – mai pe înțeles, la vreuna
dintre cele trei variante care re�
zultă din minimum trei parcur�
geri ale textului. Prima este kilo �
metrică – cam o treime cade până
în final –, cu șiruri de sinonime,
însemnări, explicații – toată ma�
teria primă de care am nevoie ca
să recompun ulterior întregul.
Într�a doua, tot cu originalul în
față, pun cap la cap imagini, su�
nete, forme, mirosuri, culori, me�
saje subliminale și cuvintele se
leagă într�un fel de film. Trebuie să
văd cartea. Trebuie să simt că e vie.
A treia etapă aparține finisajelor –

obligatoriu pe hârtie! – și nu de
puține ori mi se întâmplă să citesc
și cu glas tare. E incredibil câte
surprize pot ieși la suprafață.  

Revin la ce ați spus mai devreme
despre ritualurile dumneavoas-
tră de tradus, că ar putea fi con-
siderate incomode și exagerate.
Mai e și altceva de adăugat la
capitolul ritualuri?

Aș putea să adaug momentele de
brainstorming imaginar în care ne�
gocierea nu se desfășoară doar cu
autorul, ci și cu alți traducători. Nu
este vorba despre un ritual obliga�
toriu, nici n�ar fi posi bil, și nu este
o sursă directă de soluții, dar e util
în același proces continuu de în �
vățare care, în ceea ce mă pri vește,
sigur nu se va încheia niciodată. De
două lucruri mai am nevoie când
este vorba de traduceri: de multă
ciocolată, mai ales dacă este frig.
Mai greu este cu a doua dorință –
mi�ar trebui, după a treia etapă, un
interval de distanțare în care să mă
desprind de propriile decizii și apoi
să pot reciti textul măcar pe sărite.
Mi s�a întâmplat să răsfoiesc cărțile
proaspăt ieșite de sub tipar și să gă�
sesc câte un motiv să mă supăr pe
mi ne. Cu alte cuvinte, aș mai avea
nevoie de timp.

Spuneți despre a treia etapă a
unei traduceri: „E incredibil câte
surprize pot ieși la suprafață“.
Puteți să-mi dați niște exemple?

Pentru că în a treia etapă îl am în
vedere mai ales pe cititor, surpri�
zele sunt legate de capcanele limbii
române sau de relația uneori încor�
dată dintre două sisteme lingvistice
sau gramaticale diferite. Altfel ce
rost ar avea să citesc cu glas tare?
Sigur că nu�mi propun, de exemplu,
să cobor niște parti cularități stilis�
tice definitorii la un nivel de în �
țelegere simplificat, dar când ai o
frază de o pagină – lucru deloc im�
posibil în limba germană – trebuie
câteodată să faci o pauză, să tragi
aer în piept, fără ca fracturarea să
devină totuși o metodă de lucru
predominantă.

Ați primit reacții memorabile 
de la cititori? 

La noi, traducătorul este prea des
privit ca un prestator de servicii al
cărui nume apare de cele mai mul �
te ori doar alături de ISBN și de nu�
mărul de pagini. Despre carte se
vorbește, despre autor așijderea și,
dacă stau să mă gândesc bine, e și
asta o reacție îmbucurătoare. Mai
bine decât nimic. Înseamnă că
totuși ai reușit ceva. Însă un cuvânt
de laudă, măcar la câțiva ani, face
cât un Oscar. Ca să fiu dreaptă, am
dat totuși întâmplător peste o
reacție care m�a impresionat teri�
bil. Este vorba despre Dan Byron
(Dan Radu) – un nume din lumea
muzicală, care declară Ani de câine
cea mai bună carte citită vreodată
și care, în câteva cuvinte, sinteti�
zează ceea ce am simțit și eu.

Raiul traducătorului? 
Dar iadul său?

Nu m�am gândit niciodată la așa
ceva și aș asocia existența traducă�
torului cel mult cu un fel de pur�
gatoriu. Mi�aș dori însă ca truda
lui să fie respectată, recunoscută
și, de ce nu, răsplătită. Sigur că nu
e cazul să împartă frățește gloria
cu autorul – o asemenea pretenție
ar fi absurdă și de�o impertinență
de neiertat –, dar nici să fie ținut
la ușă, ca slugă netrebnică.

Aveți o definiție personală pen-
tru ceea ce este sau ar trebui să
fie un traducător?

Nu am nimic care să semene cu o
definiție. Pot să spun doar că tradu�
cătorul e cel fără de care aproa pe tot
ce știm s�ar reduce la ceea ce reușim
să cunoaștem nemijlocit, adică in�
credibil de puțin. Este una dintre
rotițele fără de care tot mecanismul
numit evoluție este de neconceput,
cel puțin până în momentul de față.
În mod paradoxal, traducătorul a
contribuit și la perfecționarea unel�
telor care îi pot limita misiunea.
Însă până la înlocuirea lui deplină
mai este cale lungă. Iar în ceea ce
privește traducerea literară situația
e chiar și mai complicată.

Îmi recomandați, pentru ce a
mai rămas din vara asta, o carte
pe care ați citit-o anul acesta și
care v-a plăcut?

Am avut foarte mult de lucru, s�au
adăugat apoi cursurile și examenele
online și nu a fost deloc ușor. Așa �
dar am (re)citit destul de pu țin și
la întâmplare: Cehov, Povestiri
(recomand Stepa), Virginia Woolf,
A Room of One’s Own, Robert
Musil, Drei Frauen. Aș recomanda
o carte care mă mir că n�a fost tra�
dusă încă (sau n�am găsit eu):Wil�
liam Faulkner, The Wild Palms. În
rest, mărturisesc că am pus mâna
pe toată colecția de Maigret�uri a
lui Georges Simenon, pe care am
devorat�o, a fost o deconectare pe
care mi�am dorit�o și pe care n�o
regret nicicum, fiindcă mi�a oferit
exact ce îmi trebuia mai mult: eva�
darea într�o zonă de liniște.

Aveți vreun mesaj pentru 
tinerii care visează să devină

traducători?

Să traducă doar din convingere și
să iubească cuvântul. Să nu�și în�
chipuie că, traducând, se pot îm �
bogăți mai mult decât spiritual.
Ceea ce totuși e un mare câștig.

La ce lucrați acum? 

Verific o traducere mai veche a poe�
mului dramatic Don Carlos (Frie�
drich Schiller) pentru un proiect
amplu al Catedrei de Germanistică
și mă relaxez puțin, tălmăcind un
thriller psihologic… Nu pot să stau
degeaba, am nevoie mai mult ca
oricând să�mi ocup mintea cu ceva. 

O carte pe care visați să 
o traduceți?

E prea mult spus. Mi�am dorit
mult să traduc Arthur Schnitzler.
Am reușit. Două nuvele. Dar să vi �
sez la o carte... Este atât de multă
literatură bună! Visez doar să mai
traduc, atât. Restul vine de la sine.

Cum v-ați petrecut starea de
urgență? Ați și tradus? 

Am încercat să�mi fac puțină or�
dine în grădină și în gânduri – e o
combinație perfectă – și, când
eram gata să spun că am și reușit,
au venit ploile și relaxarea. M�am
trezit față�n față cu zădărnicia. Am
suportat starea de urgență, izola�
rea, mult mai bine decât tot ce se
întâmplă acum. Am trăit atunci cu

un binefăcător sentiment de soli�
daritate și cu speranța că vom iz�
bândi, ca specie.

E ceva ce considerați că ați aflat
despre dumneavoastră sau 
despre ceilalți în timpul stării 
de urgență?

Am aflat că încă sunt de o naivi�
tate de neiertat. Am crezut, am
sperat că lecția asta năucitoare ne
va face puțin mai buni, mai îngă�
duitori, mai generoși și constat
aproape cu deznădejde că de fapt
lucrurile stau exact invers.

Ce credeți că vă ajută cel mai
mult să traversați cu bine 
pandemia în continuare?

Aș putea să răspund cu niște clișee
care să oscileze între „totul va fi
bine“ și „suntem pierduți“ și să
adap tez la ele sugestii de soluții
salvatoare. Din păcate, pot să spun
doar un „nu știu“ scrâșnit. Trăim o
stare de nesiguranță fără prece�
dent, cel puțin pentru generația
mea. Știu cum am ieșit la liman
până acum, dar n�am idee ce se
poate întâmpla peste o oră și, din
păcate, afirmația mea nu este nici
pe departe o invitație la speculații
filosofice.  

O situație ipotetică. Cu ce scrii-
tori pe care i-ați tradus v-ar fi
plăcut să vă întâlniți și să vor -
biți? Așa, într-o lume paralelă.

Cu Günter Grass, dar aș fi preferat
să�l urmăresc cum lucrează, nu să
vorbesc cu el, m�ar fi strivit, cu Ar�
thur Schnitzler și cu Stefan Zweig,
pe care aș fi vrut să�l întreb „de
ce?“... Cu Cătălin Dorian Florescu
am vorbit mult și ne�am întâlnit și
în felurite împrejurări, îndrăznesc
să spun că ne leagă o prietenie. 

Apropo de lumi paralele, 
vă propun un mic exercițiu de
imaginație: ce faceți într-o lume
paralelă, în care nici nu
traduceți, nici nu predați?

Sunt lacomă, cred că o singură lu �
me paralelă, o altă viață, nu mi�ar
ajunge să pot îngrămădi în ea tot ce
mi�am dorit dintotdeauna și nu am
reușit – din vina mea sau a con�
juncturii: teatru, scris și pictură. SDC

În cazul lui Kafka, am parcurs, pe lângă
original, și traducerile existente care 
îmi erau accesibile. Aș zice că a fost o
ex perienţă de traducere care nu poate 
fi uitată ușor.

La noi, traducătorul este prea 
des privit ca un prestator de servicii 
al cărui nume apare de cele mai 
multe ori doar alături de ISBN și de 
numărul de pagini.
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Cele mai așteptate traduceri din literatura
universală, în Biblioteca Polirom
Titluri pe care cititorii le pot
găsi în librăriile fizice și pe

librăriile online

ARMURA STRĂPUNSĂ
DE ANNA GAVALDA

l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria Actual
l Traducere din limba franceză
și note de Ada Tanasă

În cele șapte povestiri cu prinse
în acest volum, scrise toate la per �
soana întâi, Anna Gavalda aduce un
elogiu celor care au puterea să�și
înfrunte vulne rabi litățile și să�și
recunoască slăbiciu nile. Povestirile
ilustrează cât de important este să
treci peste răni le trecutului și să�ți
deschizi inima spre iubire, prie �
tenie, iertare și familie. 

ZIUA AJUSTĂRII
DE CHUCK PALAHNIUK

l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria Actual

l Traducere din limba engleză 
și note de Alex Văsieș

Oamenii răspândesc vestea pe
la colțuri, și numai celor în ca re au
încredere: Ziua Ajustării se apropie.
Au aflat dintr�o celebră cărticică�
manifest. Acum sunt pregătiți. În
acest roman de un umor caustic,
Chuck Palahniuk face ce știe el mai
bine: o critică usturătoare la adresa
absur dităților din societatea ameri �
cană de astăzi. 

ÎȚI VOI DA TOATE ACESTEA
DE DOLORES REDONDO

l Premiul Planeta 2016
l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria Actual
l Traducere din limba spaniolă și
note de Marin Mălaicu�Hondrari

O moarte neașteptată. Un se �
cret de familie întunecat.

Căutarea adevărului în inima
unui ținut legendar.

CEA CARE SE ÎNTOARCE
DE DONATELLA DI

PIETRANTONIO

l Premiul Campiello și Premiul
Napoli
l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria Actual
l Traducere din limba italiană
de Mihaela Găneț

Al treilea roman al scriitoarei
italiene Donatella Di Pietran to �
nio, Cea care se întoarce a avut un
succes dincolo de orice așteptări,
fiind vândut în scurt timp de la
apariție în peste 20 de țări de pe

toate continentele. Este povestea
unei adolescente traumatizate de
un dublu abandon și de căutarea
dureroasă a adevărului la o vârsta
ce ar trebui să fie a visurilor și a
speranței. 

Titluri în pregătire, care vor
disponibile în luna august

RECUNOȘTINȚĂ
DE DELPHINE DE VIGAN

l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria Actual
l Traducere din limba franceză
de Cristina Jinga

Recunoștință urmărește des �
tinele a trei personaje: Michka, o
bătrână doamnă odinioară scli pi �
toare, reporter și corector la re v iste
de prestigiu, căreia bă trânețea îi
răpește încet�încet independența și
limbajul, silind�o să se interneze într�
un cămin de bătrâni; Marie, tânăra
care a fost crescută de Michka și care

dintr�odată vede că nu mai are timp
să�și exprime recunoștința; și Jérô me,
tânărul ortofonist de la căminul de
bătrâni, care�și face meseria cu dă �
ruire și compasiune, fiind absorbit în
valsul acesta al recunoștințelor. 

REGELE ZIBELINE 
ÎN JURUL LUMII DE 

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN

l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria Actual
l Traducere din limba franceză
de Cristian Fulaș

Un tânăr nobil european, con�
temporan cu Voltaire și Casanova,
ajunge în Siberia și apoi în China,
Franța și SUA, dar și în alte locuri din
jurul lumii, pentru a deveni în cele
din urmă regele Madagascarului.
Sub pana lui Jean�Christophe Rufin,
această istorie reală capătă amploa�
rea și șarmul unei povești orientale,
o poveste dintre acelea atât de ves�
tite și citite în secolul al XVIII�lea. 

CORUL LEILOR
DE GYÖRGY DRAGOMÁN

l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria Actual
l Traducere din limba maghiară
de Ildikó Gábos�Foarță

În povestirea ce dă titlul volu�
mului, râsul bunicului care�și con�
solează nepotul face obiectele ce se
odihnesc în sertarele comodei să se
cutremure, dând astfel naștere
unei polifonii, de parcă toate cape�
tele de leu ce le împodobesc s�ar fi
apucat să mârâie în cor. Ceea ce in�
suflă viață povestirilor este ritmul,

protagoniștii învingându�și teme�
rile, doliul, suferințele din dragoste
și aleanul prin muzică. 

A FOST ODATĂ UN RĂZBOI 
DE JOHN STEINBECK

l Premiul Nobel pentru Litera�
tură 1962
l Colecția Biblioteca Polirom,
Seria de autor „John Steinbeck“
l Traducere din limba engleză
de Ona Frantz

Sunt 77 de ani de când Stein�
beck a urcat pe un transportor naval
de trupe cu destinația Anglia, ur�
mând să transmită către „New York
Herald Tribune“ relatări de la fața lo�
cului despre războiul ce înghițise Eu�
ropa. Decupajele realizate de el mă� 
soară pulsul maselor participante la
război: superstiții, preconcepții, anec�
dote despre războiul legumelor an �
glo�american sau despre asul opor� 
tuniștilor din întregul ansamblu al
forțelor aliate, neobositul Bob Hope
și prada de război Lili Marlene. SDC
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La jumătatea lui 2020
producția discogra -
fică mondială e una
extrem de prolifică.
Datorită, bineînțeles,
și Covid-19. 

Cele șase recomandări pentru iu �
nie sunt un simfonic Nielsen elec�
trizant cu americanii din Seattle
Symphony, noul Otello cu Jonas
Kaufmann, o nebunie concer�
tantă contemporană cu Jan Vo�
gler și Cristian Măcelaru, premie�
ra mondială a integralei pentru
pian Silvestri cu Luiza Borac, un
alt album contemporan cu două
compoziții Michael Tilson Tho�
mas și o reeditare istorică pianis�
tică Solomon. 

Carl Nielsen: Symphonies
Nos. 1 & 2 (Live) – Seattle

Symphony & Thomas Daus-
gaard, SSM 5 iunie 2020

Cel mai neglijat compozitor din ga�
leria nordicilor de secol 20 a scris,
în forme tradiționale, o muzică
proaspătă, cu un limbaj armonic
personal și o vitalitate melodică
irezistibilă. Cele șase simfonii și
trei concerte (vioară, flaut și clari�
net) sunt mai des cântate, în timp
ce opera Masquerade a devenit
operă „națională“ daneză. 

O versiune strălucitoare, peste
integrala din ’94 cu Royal Danish
& Paavo Berglund, cu exuberanță
fără rest în Simfonia nr. 1 în sol
minor, lucrare de tinerețe inspi�
rată de Beethoven, pe care ameri�
canii o cântă cu explozie expan� 
sivă. Dedicată lui Ferruccio Bu�
soni, Simfonia nr. 2 „Cele patru
temperamente“ e o bijuterie în
care danezul Dausgaard dirijează
cu subtilitate energica primă parte
Allegro collerico și cu nonșalanță
Allegro comodo e flemmatico, par�
tea a doua. Ce înregistrare!

Verdi: Otello – Jonas 
Kaufmann, Federica Lom-

bardi, Carlos Álvarez, Orches-
tra e Coro dell’Academia

Nazionale di Santa Cecilia,
Antonio Pappano, Sony Clas-

sical, 12 iunie 2020

„Nu întruchipăm un personaj cu

ceea ce ne lipsește, ci din contra,
cu ceea ce suntem“ spunea Jonas
Kaufmann la lansarea înregistrării
Otello cu Pappano și Santa Cecilia.
Una mult așteptată, deși de studio, pe
care cârcotașii o compară mai ales cu
versiunile cult Placido Domingo. 

Am senzația, dincolo de fru �
musețea și căldura naturală, că Jo �
nas Kaufmann nu se abandonează
niciodată nebuniei din muzica lui
Verdi, e prea atent și pre cis contro�
lat, plus autoritatea cu care Pap�
pano ține în mână detaliile de
finețe ale arhitecturii la pupitrul
admirabilei Accademia Nazionale.
Deși cu un vocal curat și emisie fru�
moasă, aș fi preferat o Desdemonă
mai dramatică ca cea a Federicăi
Lombardi. Carlo Álvarez e puternic
și dedicat în Iago, iar corul minunat. 

Marele merit al lui Kaufmann e
că a găsit fragilitatea psihologică atât
de greu de prins rolului principal. O
interpretare strălucitoare, cu dicție
ireproșabilă și căldură emoționantă.
Ascultați Niun mi tema, monologul
cutremurător din scena morții. Vă
veți dori cu siguranță acest disc!

Jan Vogler, Măcelaru,
Gergiev – Muhly/Helbig/
Long: Three Continents,

Shostakovich: Cello 
Concerto No. 2, Sony 

Classical, 19 iunie 2020 

După New World în 2017 cu Bill
Murray narator pe un disc la in �
tersecția cu literatura, Jan Vogler
a devenit un celist arhicunoscut.
Înregistrarea cu germanii din
WDR Sinfonieorchester și Cri�
stian Măcelaru e o afacere globală,
românul, excelent acompa niator
și unul dintre cei mai avi zați diri�
jori de muzică contemporană, l�a
cântat la Festivalul de la Dresda
în 2019. 

Three Continents a fost co�
mandat unor compozitori care
trăiesc pe continente și în culturi
diferite, fiecare importante în via �
ța solistului: Nico Muhly – Ame�
rica, unde locuiește Vogler; Sven
Helbig – Germania, patria instru�
mentistului; Zhou Long – China,
patria soției sale. Rezultatul e fas�
cinant și eclectic, chiar dacă Jan
Vogler nu a fixat teme sau para�
metri compoziționali: Cello Cy�
cles e un set de variațiuni pe
armonii repetitive, cu un violon�
cel rătăcitor prin orchestrații

poantilist colorate, Aria, mișcarea
a doua, cea mai frumoasă pentru
mine, un impresionant molto le�
gato atmosferic ce se animă pe
final cu solistul magistral în cu�
loare, și Tipsy Poet, un virtuoz tur
de forță final construit pe poemul
clasic chinez Cântecul celor opt
poeți nebuni. Dezamăgitor al doi�
lea concert de Șostakovici, cu Vo�
gler într�un tempo foarte rapid,
dar cu Gergiev & Mariinsky plicti�
sitori și terni în culoare. 

Luiza Borac – Constantin 
Silvestri: Complete Piano

Works, Hänssler Profil, 
19 iunie 2020

Silvestri a fost unul dintre cei mai
mari dirijori ai secolului 20 și
poate cel mai important compozi�
tor român după George Enescu.
Dar și un muzician care a suferit
enorm de pe urma regimului co�
munist, care l�a deposedat după
exilul din 1957 până și de posteri�
tate. Am așteptat cu nerăbdare in�
tegrala creației pentru pian solo
de Constantin Silvestri realizată
de Luiza Borac, o premieră mon�
dială într�un dublu CD document,
un album despre care am stat de
vorbă cu pianista româncă în in�
terviul din numărul 694 al SdeC.

Înregistrarea eveniment reali�
zată de Luiza Borac are verva vir�
tuoză și sensibilitatea tandră a

celui care se apropie cu iubire de o
moștenire inestimabilă pentru ea,
încă enigmatică pentru noi. Ada�
giu sentimental, albumul conține
și două piese de Kurtág György în
premieră, dar și prima înregistrare
a Concertului pentru pian (1897)
partitură neterminată de George
Enescu. De ascultat și păstrat! 

San Francisco Symphony &
Michael Tilson Thomas –

Tilson Thomas: From the Di-
ary of Anne Frank & Medita-

tions on Rilke, SFS Media, 
26 iunie 2020

Comisionat de UNICEF, Michael
Tilson Thomas a scris From the
Diary of Anne Frank pentru Au�
drey Hepburn, naratorul premie�
rei din 1990, în Philadelphia.
Mu zica este tonală, simplă, cu ac�
cente ludice și dramatice, așa cum
Anne Frank a văzut lumea, „un
mănunchi de contradicții“. Isabel
Leonard, mezzosoprana care o
înlocuiește pe marea actriță în
această înregistrare, e naturală și
directă, iar orchestra de o magni�
fică tandrețe maternă în varia �
țiunile simfonice. „Îmi văd viața
ca pe un cântec“ spune MTT, și ce
capitol e acesta, unul mahlerian,
din zenitul unei vieți închinate
muzicii: „Cad frunzele, cad de de�
parte, parcă s�ar veșteji în ceruri
grădini îndepărtate“ (Rai ner Maria

Rilke – Toamna, traducere de Ale �
xandru Philipide).

Solomon – Concertos,
Sonatas & Pieces, Hänssler

Profil, 26 iunie 2020

Cine n�are un Solomon, să și�l cum �
pere! Și nu e vorba despre vreun
rabin talmudist, ci despre Solomon
Cutner, Solomon pe numele de scenă,
unul dintre marii pianiști ai secolului
trecut pe care Hänssler Profil îl oma�
giază printr�o colecție impresionantă
de zece CD�uri, o reeditare încântă�
toare, cu excelente remasterizări. 

Contemporan cu Myra Hess,
Clifford Curzon și Annie Fischer, So�
lomon a fost cel mai mare pianist
britanic al secolului 20. Această
colecție este prima reabilitare digi�
tală care oferă o imagine de ansam�
blu înregistrărilor sale, de la cele
timpurii ca Variațiunile de Brahms/
Haendel și premiera mondială a
concertului de Arthur Bliss, până la
ultimele recitaluri din Berlin și Lon�
dra, trecând prin concertele de Mo�
zart și sonatele de Beethoven pentru
care a fost elogiat fără rezerve în
presa timpului. De colecție! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ

Discurile lunii iunie 
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„Suplimentul de cultură“ publică
în avanpremieră un fragment din
volumul Opere IV. Varia, de Gellu
Naum, ediţie îngrijită de Simona
Popescu, Sebastian Reichmann
și Dan Stanciu, prefaţă de Si-
mona Popescu, care va apărea
în curând în colecţia „Opere“ a
Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Fluviul vertical

Să privesc cerul, inacceptabil
încă și sărac în fulgere, care aco�
peră sumbra condiție umană?
Groapa care separă visul de acțiu �
ne nu rămâne mai puțin deschisă
și trebuie recunoscut că puțina
parte de poezie admisă (cer să nu
fie luat prea cu ușurință acest cu�
vânt) se prăbușește în fața unor
calcule a căror simplitate nu e în�
trecută decât de ferocitatea lor.

Nimic de făcut, desigur, nimic
de sperat chiar, atâta timp cât nu
se va da o rezolvare justă arzătoa�
rei probleme a raportului dintre
real și dezirabil. A face cuvinte de
ordine din ruinele langajului, de �
spre superioritatea mentalului de
tip mascul european sau neeuro�
pean care, sub orice formă, duce
la incalificabila idee educativă și
colonizantă a superiorității tehni�
cii sale, a conștiinței sale chiar, în
detrimentul libertății umane, sin�
gura în cauză în aceste dezbateri?
Vor fi totdeauna spectre. Și mici
gânduri, uneori, la apropierea
nopții: la ce bun? Vei putrezi încă
înainte de a ști dacă aceste lucruri
au fost sau nu...

„Aceste lucruri“ (singurele, se
pare, care agită în mod constant),
specia noastră lucrează într�adevăr
prea încet ca să le rezolve. Ele cer,
cu toată urgența, tăierea de la rădă�
cină și o dată pentru totdeauna a
terifiantei rețele de prejudecăți
care le barează drumul.

Prea multe presentimente,
desigur, prea multe valori noctur �
ne. Dar ceea ce ele cer mai ales
este de a înceta să ne mărginim
numai la rolul de gropari.

Pentru aceasta vorbesc de �
spre om mai întâi, despre acest
nebun uriaș și orb, despre dimen�
siunile lui grandioase, acoperite
cu zdrențe, cu linii în zigzag și cu
jaloane perfide, despre mersul lui
irezistibil prin fața unor oglinzi
care îi arată totdeauna o față stră�
ină, despre felul cum târâie după
el greaua umbră care îl ascunde
propriilor săi ochi.

Vorbesc despre poet, despre
imensa lui responsabilitate în
complicatul joc de izbucniri și de
sugrumări care nu a început și nu
se va termina cu el, în măsura în
care viața lui nu începe în zori și
nu se termină seara; vorbesc de �
spre poet, despre acela care în stră�
lucitorul lui gest oglindește gestul
uman în întreaga lui obiectivitate,
despre influența lui necesară,
profundă și vivifiantă, depășind
cu mult primul pretext ocazional
care îl face vizibil, afirmând și im�
punând conștiința necesității. 

A venit timpul să se discearnă
cu atenție printre nenumăratele
cioburi în plină contradicție pe
care le acoperă golirea la maxi�
mum a cuvântului poezie. Multipla
întrebuințare a acestui cuvânt în
limbajul curent pare a indica ceva
mai mult decât o recunoaștere ta�
cită a existenței cioburilor. 

Știu totuși că, oricât de nece�
sară ar fi ea, orice încercare de li�
mitare nu poate evita, chiar dacă
ar atinge numai un număr infim
din posibilitățile incalculabile ale
misterioaselor resurse poetice, să
aducă prejudicii poetului însuși. 

Dar acesta e secretul și pute�
rea poeziei, de a frânge sistemele,
de a adânci rănile cauzate de ra �
țiune, de a produce în curiosul ei
joc fuziunea spontană, de a mări

până la explozie fisurile oricărei
direcții devenite osificantă. Aces �
ta e secretul și puterea poeziei, de
a asigura primenirea permanentă
a unui „sus“ anchilozat, cu ajutorul
elementelor stârnite, scormonite
în partea cea mai profundă a „josu�
lui“, de a menține un schimb con�
stant, o fertilă transmutație a
susului și a josului. Ea tinde, înain�
tea oricărui lucru, să rupă atrocele
blestem în care se zbate spiritul
uman, să direcționeze conștiințele
pe un drum mai propice lor. 

Aceasta o face să scape cu
ușurință din orice încercare de
definitiv, să lărgească orice limită,
orice definiție care ar încerca s�o
cuprindă, să nu arate decât ca un
mobil perpetuu celor ce încearcă
s�o fixeze, ca o erezie celor ce în�
cearcă s�o dogmatizeze. 

A sfâșia și a reface fără încetare
vălurile mereu impenetrabi le care
acoperă firul viu al concretului. În
efortul acesta, care în ochii poeților

avertizați pare din ce în ce mai cum�
plit, instrumentele obișnuite ale
omului (sau ceea ce, printr�o funestă
orbire, el ia ca atare), îngreunate de
toate abuzurile, opunându�și unul
altuia cea mai cruntă rezistență, au
sfârșit prin a�l trăda. 

Pentru zonele de fermentație
ale spiritului, în care poezia se in�
tegrează din plin – cel mai adesea
ca presentiment obscur al unui
lucru care e gata să se îndepli�
nească și care își manifestă trava�
liul lent și difuz în mișcările ei
dezordonate –, singurul semn ca�
pabil să�i garanteze autenticita�
tea, dată fiind grava criză actuală
pe care o suferă criteriul, rămâne
indezirabilitatea. 

E ceea ce mă face să acord în�
treaga mea încredere unui oare�
care comportament pasional, ca� 
racteristic marilor amanți și ere�
ticilor, comportament care, în
ochii mei, nu a trădat niciodată
speranțele puse în poezie. SDC

Gellu Naum – Opere IV. Varia

AUTORUL
GELLU NAUM, unul dintre cei mai importanţi poeţi români, se bucură astăzi
de un mare prestigiu în ţară și în străinătate. S-a născut pe 1 august 1915 la
București. A studiat filosofia la București și la Sorbona, unde începe un doc-
torat despre Pierre Abélard. Prin intermediul lui Victor Brauner intră în con-
tact cu André Breton și cu grupul suprarealist francez. În 1941, împreună cu
Gherasim Luca, D. Trost, Paul Păun și Virgil Teodorescu, constituie grupul
suprarealist român, a cărui activitate, deosebit de intensă în anii 1945-1947,
îl va face pe André Breton să afirme: „Centrul lumii s-a mutat la București“.
După instalarea regimului comunist, în decembrie 1947, grupul se
destramă. Gellu Naum va reveni cu un volum de poezie suprarealistă abia
după 20 de ani. În tot acest timp își câștigă existenţa din traduceri (Diderot,
Stendhal, Jules Verne, Kafka, Julien Gracq, René Char, Samuel Beckett etc.).
Trăiește la București și la Comana, unde se retrage, mai ales vara, împreună
cu soţia sa Lygia, cu care se căsătorise în 1946 și care va deveni protago-
nista romanului Zenobia, publicat în 1985. Opera sa este tradusă în întreaga
lume. În 2006 apare primul volum, Pohesie, din ediţia Opere Gellu Naum în
limba germană, la Editura Urs Engeler (traducători și îngrijitori de ediţie: 
Oskar Pastior și Ernest Wichner). Se stinge din viaţă pe 29 septembrie 2001,
la București. De același autor, la Editura Polirom au apărut Despre identic 
și felurit (antologie, 2004), Opere I. Poezii (2011), Opere II. Proză (2012),
Opere III. Teatru (2014) și Zenobia (2014, 2018).

CARTEA
„În acest volum final al Operelor se desfășoară în faţa
noastră un întreg parcurs literar și de viaţă: un tânăr
poet suprarealist într-un grup de poeţi suprarealiști,
prin anii ’40, apoi un «individualist feroce», cineva pen-
tru care suprarealismul nu (mai) e legat de un timp
anume, ci destin. Și-l «vedem» scriindu-le Lygiei,
jumătatea lui, și prietenilor, îl «auzim» răspunzând
unor întrebări, el însuși fiind propriul său «întrebător»,
stând de vorbă cu alţii sau cu el însuși prin alţii, cum

spunea uneori. Așadar, texte scrise de Gellu Naum în
colaborare cu prietenii săi, adresate lor, interviuri,
scrisori, discursuri. Cu o sintagmă care-i aparţine, tot
ce s-a strâns aici se adaugă la «completarea labirintu-
lui».“ (Simona Popescu)
„Eu sunt Poet și atât. Poemele mele au fost incomode
înainte de 1944, după 1944, și în vecii vecilor. Numesc
disidenţă legumicolă înnebunita sete de putere, care
pătează fruntea oricui și mai ales a poeţilor. Cea mai
exactă caracterizare făcută mie cred că e cea din
«Libération»: «Naum suprarealistul – nici disident, 
nici exilat, nici oficial». Atât.“ (Gellu Naum)
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Până când suntem copii?

Mi�am pus întrebarea la puțin timp
după ce�am primit o adevărată
„jucărie pentru rockeri bătrâni și
tembeli“, cum a descris cineva discul
Stormbreaker, editat de trupa Scar �
let Aura în iulie, 2020, la Silver City
Records. (Cu suportul Fun dației
Wacken; iar cine nu știe ce în seam nă
Wacken, probabil n�a ascultat nicio �
dată rock metal de aspră calitate!) Voi
spune de la început că discul mi se
pare unul dintre cele mai bine
realizate de artiștii noștri, tehnic și
muzical în egală măsură. Poate sunt
și altele; n�am prea avut ocazia să
ascult! Și – de ce să nu afirm? – și
discul, și piesele pot fi un motiv de
mândrie că avem astfel de cona �
ționali! Spre deosebire de politicienii
și „aleșii“ băștinași, toți o apă și�un
ciubuc, destui rockeri chiar demon �
strează ce înseamnă „o țară ca afară“,
cum se proclama obsesiv anțărț...

Pentru a ilustra ce fel de oa meni
sunt rockerii – altfel, blamați de
turma ignoranților de toate orien �
tările –, rezum aici cum mi�a par� 
venit „jucăria“. Semnalul apa riției a
fost un fișier mp3, difuzat în scop de
informare. Imediat am intrat pe site�
ul formației: www.scarletaura.net.
Iar ce�am văzut acolo mi�a dilatat
ochii. Cum să cumpăr discul? Ne �
folosind mijloace de plată online,
am apelat la câțiva rockeri prieteni,
care m�au ajutat și�n alte dăți. Unul
dintre ei, neîntâlnit vreodată la

concerte sau cârciumi, cu care abia
am convorbit internautic din când
în când, mi�a scris pe Messenger să
stau calm, că se rezolvă:el o cu noaș �
te pe Aura Dănciulescu, solista voca� 
lă. A și căutat�o imediat la telefon,
rugând�o să trimită pe adresa mea
un exemplar. Ceea ce rockerița, deși
pe picior de plecare din țară, a ac �
ceptat fără mofturi, gratulându�mă
și cu autograf! Nu fiindcă rubrica de
față ar fi atât de celebră ca să pri �
mească dese și spec ta culoase aten �
ții; rockerița a făcut, bănuiesc, un
lucru normal pentru orice artist
grijuliu cu opera în care și�a pus
sufletul & mintea. Gestul Aurei de 
a�și întârzia plecarea numai ca să
poată înmâna pachetul curierului
îmi amintește unul asemănător,
săvârșit de Rory Gallagher. În timp
ce se grăbeau spre concert, Rory a
oprit microbuzul „numai“ ca să dea
zece lire unui homeless căzut la ră �
dăcina zidului coșcovit din nu știu

care orășel englezesc. Nu e cazul
meu, discul nu e gratuit; însă n�a
fost vorba de bani în nici un mo �
ment al tribulațiilor telefo�interne�
tice tripartite!  

Ediția pe vinil este în două ver �
siuni: una de culoare neagră, obiș �
nuită; alta, roșu translucent. Ambele
dublu LP, semn că imprimarea este
concepută cu grijă, în așa fel încât
trasarea șanțurilor să nu sufere de
înghesuială. Cele aproximativ 55 de
minute de metal sună impecabil pe
orice sistem audio modest, corect
echilibrat. Rar am auzit mai bine pe
disc o trupă românească. Și nu prea
multe dintre consacratele străine.
Iar acum vreau să inserez bucuria
trăită de fiecare dată când ascult
Stormbreaker: după ani și ani de
chinuit urechea cu sunetul de li �
ghean spart al tobei premier, ace� 
lași parcă pe milioane de piese, de
orice gen, aici aud ceva normal,
frumos, puternic, sănătos, extrem

de muzical și absolut natural. Doru
Florin Gheorghiță bate rapid și
precis, iar Sorin Ristea a făcut o
captură perfectă!

Să vorbesc despre partitura
chitaristică a lui Mihai Dănciu les �
cu? Mi se pare inutil, ascultați și vă
convingeți: impecabilă! Să zic ceva
despre performanța lui Rene Nistor,
al cărui bas nu se aude, dar se simte
percutant în stomac? Nu�i nevoie!
Să caut fraze înaripate despre tex �
tele, versatilitatea și prestanța Au� 
rei? Cum să înlătur suspiciunea că
melodicitatea și sex�appeal�ul vo�
cii sale, născute pentru metal�rock, 
m�au corupt ca pe�un copil? SDC

Poveste pentru copii bătrâni

După atât de multă muncă de
acasă, apare la orizont un nou tip
de muncă remote: cea în care oa�
menii vor să scape de biroul
obișnuit (cel de acasă, în aceste
zile) și pleacă să lucreze remote
în altă parte. Așa au apărut
vacanțele cu muncă, pentru care
nu am găsit un termen mai bun
și le�am numit workcediu.

I�am spus „workcediu“ perioadei
în care pleci de acasă într�o desti �
nație de vacanță, dar, în loc să te
comporți ca în concediu, lucrezi
în continuare opt ore pe zi. Dife �
rența este că munca se poate pe�
trece pe un șezlong, cu un cocktail
alături, pe o prispă cu fundal so �
nor de văcuțe și cocoși, pe o terasă

departe de șosele unde cafeaua
apare la pronunțarea cuvintelor
„încă o cafea, vă rog“. 

Conceptul nu este tocmai nou,
dar a luat avânt în perioada epide�
miei. Înainte de 2020, conceptul
era întâlnit în special în rândul
celor numiți „nomazi digitali“, per�
soane care călătoresc și muncesc
din diverse locuri din lume. Fie că
este vorba de jumătate de an în
Thailanda, câte o lună în fiecare
țară europeană sau spații de lucru
în natură special gândite pentru ei,

nomazii digitali au nevoie doar de
laptop și de o cone xiune bună la in�
ternet. Combinația de muncă și
vacanță, workcation în original, în�
cepe să fie luată în considerare și de
cei care au devenit lucrători remote
forțați de contextul epidemiei.

Piața de turism a sesizat ten �
dința și a început deja să se pre�
zinte drept o alternativă a lucra� 
tului de la biroul de acasă. În 
Singapore, hotelul Mariott Tang
Plaza oferă pachete de închiriat
camere de hotel pentru 12 ore,

special pentru lucru. Nu este in�
clusă și o noapte de cazare, dar
oaspetele se poate relaxa în ca�
meră sau în spațiile comune ale
hotelului, cu asigurarea strictă a
igienei și normelor sanitare.

Destinații turistice precum
Barbados și Bermuda au anunțat
încă de acum câteva luni că intro�
duce un program special de vize
pentru cei care vor să lucreze
dintr�un loc exotic, dar astfel de
facilități oferă și țări precum Es�
tonia și Georgia. Pentru cetățenii

altor țări, inclusiv România ar pu �
tea fi o destinație de workcediu:
un calcul publicat de „Ziarul fi�
nanciar“ arăta că un spaniol care
ar veni să lucreze în România ar
putea economisi până la jumătate
de salariu, pentru simplul fapt că
țara noastră este mult mai ieftină.

Pe site�urile de imobiliare,
proprietarii care închiriază apar�
tamente au început să își prezinte
oferta ca o alternativă atractivă
pentru lucratul din altă parte
decât acasă, iar site�urile turistice
care prezentau cele mai atractive
pensiuni publică acum și liste de
locuri de unde se poate lucra bine. 

Am avut și eu până acum do uă
reprize de workcediu, ambele în Bu�
covina, ocazie care m�a făcut să mă
ciocnesc de un deficit nebănuit al
tuturor site�urilor de cazare: lipsa
unei evaluări cinstite a calității con�
exiunii la Internet. Mă aștept ca în
mai puțin de o lună ofertele de ca�
zare să poată fi filtrate în funcție de
calitatea rețe lei, la fel de firesc cum
ordonate în funcție de distanța față
de centru. La finalul perioadelor, am
tras linia și am făcut un calcul:
work cediul m�a costat, desigur, mai
mult decât banii câștigați în pe�
rioada respectivă. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Workcediu: tot muncă, dar cu alt peisaj

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



În sfârșit, un ultim

volum din saga

fenomen scrisă de

Stephenie Meyer

vede lumina tiparului

și stârnește emoții

fanilor. 

Este evenimentul pe care fanii
vampirilor și vârcolacilor din se�
ria Amurg îl așteaptă de 12 ani, de
la publicarea ultimului capitol –
Midnight Sun, a cincea și ultima
carte din seriei, tocmai a fost lan�
sată în librării. 

Seria Amurg, scrisă de Stepha�
nie Meyer, patru romane lansate
între 2005 și 2008 (și adaptate
imediat la cinema) au marcat în
epocă genul literar denumit „young
adult“. „Cu peste 155 de milioane
de exemplare vândute în întreaga
lume, traduse în 49 de limbi,
Amurg s�a impus ca bestsellerul
mondial al anilor 2000“, amintește
un comunicat al editurii Hachette. 

Nu este de mirare că, astfel,
Midnight Sun este în fruntea vân�
zărilor pe Amazon, la numai o zi
de la lansarea de pe 4 august, cu
un tiraj de un milion de exemplare
vândute. 

În Anglia, tirajul a fost ceva mai
modest, numai 300.000 de exem�
plare, în Franța de numai 75.000
de exemplare, dar care au fost ur�
mate imediat de un alt tiraj de
20.000.

Midnight Sun nu vine cu o po�
veste complet nouă. Este o carte
care rescrie, de fapt, primul volum
al seriei din punctul de vedere al
unui alt personaj, vampirul Ed�
ward Cullen. Și, de asemenea, este
o carte care era cât pe ce să nu mai
vadă niciodată lumina tiparului.

În mod normal, Midnight Sun
trebuia să fie publicat în 2008,
când saga Amurg se afla în culmea
popularității. Numai că, în același
an, primele 12 capitole ale cărții
„scăpau“ pe internet, spre marea
furie a scriitoarei. „Nu voiam ca
cititorii să descopere Midnight
Sun înainte de a fi terminat, editat
și publicat“, scria Stephenie Me �
yer. „E important ca toată lumea
să înțeleagă că ceea ce se petrecut
este o încălcare a drepturilor mele
ca autor, fără a mai vorbi despre
drepturile mele ca om.“ Supărată,
Meyer a pus pauză „pe termen ne�
determinat“ proiectului. „A fost
greu“, a recunoscut mai târziu au�
toarea. „Nimeni nu își dorește ca
un crochiu grosolan al unei cărți
să fie publicat și supus criticii.“

Terminarea cărții s�a dovedit
apoi un chin pentru scriitoare.

„Unele dintre cărțile mele parcă
s�au scris de la sine. În cazul de
față, fiecare cuvânt a fost o tor�
tură“, recunoaște Stephenie Me �
yer care subliniază, din nou, fap�
tul că Midnight Sun este ultimul
roman din seria Amurg pe care îl
va mai scrie vreodată.

Aceste chinuri au meritat din
punctul de vedere al fanilor, prac�
tic o întreagă generație care a
trăit, în anii de liceu, cu sufletul
la gură, aventurile iubiților te �
nebroși Edward și Bella. Astăzi
adulți, fanii de ieri au devorat
noul roman și, odată cu el, și cele�
lalte patru volume din serie. „Cine
este gata să aibă din nou 12 ani?“,
scrie un fan entuziasmat pe Twit�
ter. „Nu vreau să fiu dramatică,
dar este probabil cea mai fru�
moasă zi din viața mea!“, scrie o
altă fană care tocmai a cumpărat
cartea.

Toată această primire extraor�
dinară este un semn bun pentru
editori, care speră ca Midnight
Sun să „fie o trambulină“ pentru
altă generație de cititori care să
descopere cărțile lui Stephenie
Me yer. „Ambianța mult mai sum�
bră și mai chinuitoare a acestui
nou volum corespunde mai mult
epocii noastre și ar putea con�
vinge o generație care, între timp,
a citit seria Jocurile foamei“,
spune Cécile Térouanne, director
editorial al Hachette Romans.

Și criticii au primit destul de
amabil (dar fără un extraordinar
entuziasm) noua carte Amurg,
dar, pentru fani, marea întrebare
este dacă și acest volum va deveni
un film pe marele ecran. 

Toate celelalte cărți din serie
au fost adaptate la cinema cu un
uriaș succes (și ajutând din plin
carierele unor vedete precum
Kristen Stewart, Robert Pattinson
sau Taylor Lautner). 

Dar regizoarea Catherine Hard �
wicke a declarat revistei „Enter�
tainment Weekly“ că o adaptare
ar însemna o remontare a primu�
lui film, iar asta s�ar putea dovedi
un lucru „dificil“. Totuși, spune re�
gizoarea, ar fi mai interesant de
turnat un nou film care să adap�
teze cartea, numai că nu știe dacă
Robert Pattinson și Kristen Ste�
wart, prinși în nenumărate pro�
iecte, ar putea avea timp pentru
un astfel de film. 

Pe moment, noua carte este
centrul atenției atât pentru citi�
tori, cât și pentru editori și, mai
ales, pentru librari, care speră ca
Midnight Sun să ajute librăriile
tradiționale, proaspăt redeschise
după lunga perioadă de izolare sa�
nitară. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Twilight a ajuns 
la ultimul amurg



mai mult, să își publice cărțile în
Taiwan. Această situație este o
consecință a impunerii în Hong
Kong de către autoritățile din Bei�
jing a unei legi draconice a „se �
curității naționale“, menită de fapt
să reprime orice formă de submi�
nare a controlului partidului chi�
nez. Textul legii, deliberat formu�
lat în termeni vagi, nu definește
exact ce înseamnă aceasta, făcând
ca atât autorii și mai ales editorii
să fie extrem de precauți. „Nici ma�
rile edituri, nici tipografiile nu vor
să aibă de a face cu un proiect ca
al nostru“, spune un colectiv de
jurnaliști care au compilat o serie
de interviuri cu martori ai miș �
cărilor contestatare din Hong
Kong din 2019. 

Răspunsul la această situație
pare a fi insula Taiwan, unde au�
torii hongkonghezi încep să își
propună cărțile. „Este ironic“, co�
mentează Liu Gi, editor din Taipei
(Taiwan). „Când Taiwanul era sub
legea marțială, cărțile interzise
aici erau publicate în Hong Kong

și aduse apoi acasă, prin contra�
bandă.“

ADEVĂRUL DESPRE MATRIX

„Matrix este o metaforă pentru
identitatea transgender“, afirmă
regizoarea Lilly Wachowski (foto
sus) care lucrează în prezent la un
al patrulea film din serie. Ea con�
firmă astfel speculații mai vechi
ale fanilor care s�au întrebat, de�a
lungul vremii, dacă nu cumva fil�
mele Matrix vorbesc (și) despre
„transformarea“ regizorilor Larry
și Andy Wachowski, care abia în
2012 și 2016 și�au prezentat public
noile identități. „Mă bucur că s�a
aflat, în sfârșit, că asta a fost intenția
noastră“, a declarat Lilly Wachowski.
„În 1999, la lansarea primului film,
lumea nu era pregătită pentru un
astfel de adevăr. Lumea corporatistă
nu era pregătită“. SDC
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IRRÉVERSIBLE, PE INVERS

Cunoscutul și șocantul film Irré�
versible (foto sus), care a provocat
aproape un scandal la Cannes în
2002, va fi relansat în săli într�o
„inversiune integrală“, anunță re�
gizorul Gaspar Noé. Construit „in�
vers“ (filmul începe cu finalul și
se des fășoară, în ordine invers
cronologică spre început), Irréver�
sible va fi lansat pe 26 august într�un
montaj, de această dată, cro no �
logic. „Cred că această versiune
este foarte puternică. Dualitatea
dintre violența și poezia filmului
este și mai bine scoasă în evidență,
munca actorilor și mai bine pusă
în valoare“, a comentat Monica
Bellucci, interpreta rolului prin�
cipal. „Prezentat în sensul acelor
de ceasornic, filmul este și mai
limpede și mai sumbru. De acum
înainte, Irréversible este un dip�
tic“, spune Gaspar Noé.

ADEVĂRATA FAȚĂ 
A LUI RAFAEL

O echipă de cercetători de la uni�
versitatea din Roma a reușit să re�
constituie grație tehnologiei 3D
fața celebrului pictor renascentist
Raffaello Sanzio da Urbino (1483�
1520), pornind de la un mulaj în
ghips al craniului lui. Rafael a mu�
rit la numai 37 de ani, la Roma.
Mormântul lui a fost deschis în
1883, moment în care a fost reali�
zat mulajul în ghips. Această re�
constituire dovedește, spun cer�
cetătorii, că în mormânt se află
chiar rămășițele celebrului artist,
de la a cărui moarte se împlinesc
500 de ani în 2020. Pe baza recon�
stituirii, un bust în mărime naturală

va fi de acum înainte expus în mu�
zeul deschis în casa natală a lui
Rafael, în Urbino.

NUDIȘTI CONTRA JANDARM

Dușmani jurați ai celebrului jan�
darm Cruchot în seria de filme Le
Gendarme de Saint�Tropez, nu�
diș tii au organizat o vizită, pe 13
septembrie, la Cinemateca fran�
ceză, la expoziția omagială dedi�
cată lui Louis de Funès, faimosul
interpret al jandarmului. „Este o
premieră pentru o instituție eu�
ropeană“, a comentat Cinemateca
această inițiativă a asociației 

na tu riștilor din Paris, care vor vi�
zita expoziția echipați doar cu
masca obligatorie în pandemie.

O ÎNCHISOARE PENTRU
GEORGE R.R. MARTIN

În mod normal, creatorul seriei de
romane Un cântec de foc și gheață
ar trebui să fie în prezent închis,
după ce și�a încălcat promisiunea
de a termina următorul volum din
serie, The Winds of Winter, înainte
de 29 iulie 2020. „Dacă nu reușesc,
aceasta este permisiunea mea
scrisă de a mă închide într�o co�
libă pe White Island până termin“,
scria pe blog, în 2019, Martin. Deși
încă n�a terminat cartea, autorul
declară însă că perioada de izolare
l�a ajutat să se concentreze mai
mult pe scris.

A DOUA FUGĂ DIN CHINA

După ce, multă vreme, a fost un
refugiu pentru scriitorii și inte�
lectualii chinezi care au încercat
să scape de controlul guvernului
central, orașul Hong Kong ar pu�
tea fi abandonat acum de acești
autori, care încearcă, din ce în ce



Sigur că îți poți spăla și singur
mașina, mai ales dacă stai la
curte. Pe timp de vară este foarte
ușor. 

Tabla încinsă face ca apa cu șam pon
să se evaporeze aproape instantaneu,
iar tu ajungi să freci cu peria pe uscat,
cu satisfacția că ce? Că un angajat al
spălătoriei auto va duce la copii mai

puțini bani, iar tu vei conduce un fel
de zebră înmatriculată? Hai să nu ne
întoarcem în epocile în care omul
trăia doar din ce făcea. Să lăsăm divi�
ziunea muncii să ne interconecteze.

Dacă te�am convins trebuie să
îți dau și niște sfaturi utile. La prima
vedere pare a fi vorba de un con�
tract de prestări servicii în care tu,
ca beneficiar, plătești, iar angajatul,
căruia îi voi da numele generic de
băiatu’, se execută. Dar nu e așa. Tu
cumperi un serviciu din partea pa�
tronului spălătoriei, iar asta nu te
aduce într�o postură de partener
egal cu băiatu’, ci mai degrabă de

superior asupritor. Ăsta este princi�
palul motiv pentru care de multe ori
spălarea nu se face așa cum ai fi spe�
rat. Ba rămâne un prag murdar, ba
parbrizul insuficient lustruit. Evi�
dent că îi dai un ciubuc, dar statisti�
cile arată că efectul util este cam
același. Soluția? Dușmanul terț.

Îi explici băiatului că ție nu
prea îți pasă cât de bine iese spăla�
rea, însă persoana căreia urmează
să�i vinzi mașina este foarte siman�
dicoasă și sigur va căuta orice deta�
liu. Că, of, tu nu ai vrea să o dai, dar
ești la ananghie. Așa ajungi egalul
lui băiatu’, care va intra brusc într�o
stare de empatie față de tine și de
ură față de cumpărător. Neapărat
să oftezi din trei în trei minute.

Vei fi inițiat în cele mai pro�
funde taine ale turbojetului și e

musai să te prefaci interesat.
Băiatu’ îți va arăta cum se

ajunge cu aspiratorul sub scaunele
din față, apoi cum se spală scru�
miera cu spumă activă, ca să dis�
pară inclusiv mirosul. Îți va spune
că este foarte important să dai cu
jetul de apă și pe sub mașină, întru�
cât cumpărătorii sunt niște câr �
cotași care se uită dedesubt. Tre �
buie să răspunzi cu exclamații de
tipul „extraordinar!“ sau „nu mi�ar
fi trecut niciodată prin cap așa
ceva, ești genial!“. Mie mi�a curățat
inclusiv anvelopele, după care a
aplicat pe ele un strat de silicon, fă�
cându�le ca noi.

La final recomand adresarea
unor cuvinte de laudă legate de
faptul că te�a salvat. Nu te zgârci în
a stimula cultul personalității lui 

băiatu’, fiindcă este posibil să te tre �
zești inclusiv că îți refuză ciubucul,
din aceeași senzație de empatie. Și
îl va refuza și la spălarea următoare,
când îi vei povesti, oftând, cum nu
s�a concretizat vânzarea fiindcă
nesimțitul de cumpărător ți�a oferit
un preț de nimic. SDC
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Sunt în continuare la Sibiu, 
într�un fel de inerție care nu de
puține ori e un fel de liniște. Am
reînceput să lucrez pentru job,
dar fără prea mult chef, mai ales
că traiul la casă are ritmurile lui
pe care le impune fără drept de
apel. (Când stai la calculator ai
impresia că pierzi timpul în loc
să lucrezi pe afară.) Merele că�
zute trebuie împărțite – cele
stricate ori mâncate de păsări se
aruncă, cele bune se pun în că�
mară. Ceapa uscată trebuie
scoasă din pământ. Florile tre�
buie udate zilnic. Mai e și plivitul
pentru care nu mi�am făcut încă
destul timp.

Munca fizică e plăcută, mai ales
când din fundul grădinii vezi cum
turturelele, vrăbiuțele, porumbeii
și coțofenele vin să ciugulească
din cutia cu mei. Când mă trezesc
cu noaptea�n cap (abia aștept să
desfac patul vechi), apar pe rând
motănelul�rățoi care seamănă la
mers cu Keanu Reeves, precum și
Marele Blond – atât de sobru că�ți
vine să�i zici „săru’ mâna“, dar

care se linge ostentativ pe bot
după ce termină parizerul (e un
fel de Thomas O’Malley, dar me �
reu lasă o bucățică). Pe urmă o oră
de plajă. Cărți comandate pe net.
Ghivece noi cu flori. Popcorn seara
și ceai, musai la un film. Nu mai văd
că stau într�o casă aproape goală,
dar într�o săptămână vine zugravul
și începe nebunia.

De câteva zile l�am descope�
rit, în sfârșit, pe Charles Bukowski
(titlul unuia din poemele lui dă
titlul acestui text). Poemele și
felul lui de a fi dezvăluit în docu�
mentarele de pe YouTube (mai
ales Born into This, 2003, de John
Dullahan) aduc puțină anarhie
care ancorează ce e mai impor�
tant – mai ales autenticitatea și
toată creativitatea pe care aceasta
o eliberează. E amuzant că tot zi�
lele astea mi�am adus aminte și
de Vârsta inocenței/ The Age of In�
nocence (1993), luxurianta adap�
tare a lui Martin Scorsese după
romanul lui Edith Wharton –
poate pentru că viața într�un oraș
mic, unde vecinii știu la ce oră ieși
pe poartă, are puncte comune cu
universul lui Wharton. 

„Era o lume al cărei echilibru
era atât de fragil, încât armonia
lui putea fi distrusă de o șoaptă“,
spune naratoarea referindu�se la
eroul Newland Archer (Daniel�
Day Lewis), care în public sus �
ținea familia și tradiția, iar în
particular punea conformismul
sub semnul întrebării. Filmul lui
Scorsese încă se ține, ba chiar 

devine mai bun odată cu trecerea
timpului. Poate pentru că și noi
ne coacem, de aici capacitatea de
a�l gusta mai bine pe măsură ce
reușim să punem semnele de
punctuație între ce am pierdut și
ce am salvat din ceea ce n�am avut
niciodată.

„Dar înăuntru s�a săvârșit.
Cuvinte importante, de meditat la
ele. În absolut, există o încheiere
a acțiunilor noastre, o completare
a lor, care nu depinde de reușită
sau de eșec“, scria Ernst Jünger în
nu mai știu care carte a lui (nu
mai știu nici cine a tradus�o, dar a
tradus�o bine). În scena finală din
Vârsta inocenței, care i�a plăcut
atât de mult lui Leo încât la Paris
vizita scuarul unde a fost filmată,
Newland Archer alege să rămână

cu fantomele lui în loc să o reîn�
tâlnească după mulți ani pe Ellen
Olenska (Michelle Pfeiffer), fe�
meia pe care n�a putut�o avea ni�
ciodată. Acea scenă reflectă cu �
vintele lui Jünger și face ca filmul
să nu se termine trist, doar nostal�
gic. Nu există iubiri nefericite.
Când iubirea e reală, ea trans�
cende tot și se salvează în absolut.
Nimic nu se pierde.

Una dintre cele mai frumoase
imagini create de Michael Ball �
haus pentru acest film îndelung
bibilit (Scorsese și Thelma Schoon�
maker l�au montat în 12 luni) e
cea în care o mare de bărbați
îmbrăcați la fel înaintează pe un
trotuar lat din New York ținându�și
pălăriile cu mâna, nivelați și pre�
vizibili. (Doar Enya e în plus aici.)

Aștept să ajungă romanul lui
Wharton ca să verific, dar nu cred că
imaginea e luată din carte. Pare mai
degrabă o ilustrare a ceea ce Whar�
ton considera o lume de semne.
„Trăiau cu toții într�un fel de lume
de hieroglife. Ceea ce era adevărat
nu era niciodată spus ori făcut, nici
măcar gândit, ci doar reprezentat
printr�un set de semne arbitrare“
(spune naratoarea Joanne Wood�
ward cu cuvintele lui Wharton.). 

Dacă ne�am gândi că ne ale�
gem singuri viețile înainte de a ne
naște, n�am mai avea de ce să ne
simțim, ca Newland Archer, „în gro �
pați de vii sub propriul viitor“. 
Lucrurile ar deveni mai simple,
pentru că am ști că se pot rescrie în
permanență. Înainte, dar mai ales
înapoi. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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