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Fareed Zakaria oferă cititorilor
sinteze și analize despre ziua de
ieri, ziua de azi și ziua de mâine

Fareed Zakaria este un cunoscut jurnalist american de origine 
indiană (voi reveni asupra importanței originii sale), absolvent de Yale,

cu doctorat în științe politice la Harvard; de asemenea, „Fareed 
Zakaria GPS“ de la CNN este o producție de televiziune de neignorat 

în lumea analiștilor politici (pentru amatorii de emisiuni radio, printre 
emisiunile Radio România Cultural există un segment numit GPS 

Cultural, care a avut anul trecut unul dintre cele mai bune 
ratinguri din grila postului) și a semnat cu regularitate în câteva 

dintre cele mai pu ternice publicații din SUA. 

NONA RAPOTAN

Spre deosebire de alți jurnaliști
celebri, Zakaria nu s�a grăbit să
publice în volum, poate și pentru
că spiritul lui analitic l�a împiedi�
cat să fie atins de mirajul cărților
de consum. El nu�și propune să
scrie pentru publicul larg, dar
cărțile sale sunt receptate pozitiv
de o bună parte din acest public,
așadar să nu ne mire că pe co�
perta traducerii în limba română
a volumului dedicat pandemiei
găsim mențiunea bestseller „New
York Times“. 

Recent, Editura Polirom a pu�
blicat două dintre cărțile lui Za�
karia: Viitorul libertății. Demo�
 crația liberală în Statele Unite ale
Americii și în lume, respectiv 10
lecții pentru o lume postpande�
mică. În spatele evidenței – aceste
cărți trebuiau să fie traduse în
limba română – se află necesita�
tea consolidării unei viziuni de an�
samblu a ceea ce se întâmplă în
lume din punct de vedere politic,
economic și social. Rescrierea isto�
riei universale pe care o face Zaka�
ria printr�o raportare obiectivă la
evenimentele istoriei recente este
un demers dificil de realizat. Cele�
bra relație cauză�efect care funda�
mentează orice demers istoric

serios este reinterpretată de F.Z.,
astfel încât vorbim de noi și noi
puncte de vedere din care poate fi
privit un război sau un fenomen
cum este globalizarea. Pentru el
este foarte importantă punerea în
context a unui eveniment sau fapt
istoric, o să vă loviți de acest aspect
în foarte multe locuri din cele
două volume despre care facem
vorbire aici. 

Înainte de a trece la o prezen�
tare detaliată a celor două vo�
lume, țin să fac câteva precizări:
întâi am citit 10 lecții pentru o
lume pandemică și după aceea
Viitorul libertății, deci în ordinea
inversă a apariției. M�a ajutat și
nu m�a ajutat această ordine: pe
de o parte, în această ordine 10
lecții... slujește drept o introdu�
cere într�un studiu mai serios,
poate fi o provocare de lectură
mai aprofundată; pe de altă parte,
cititorul poate să parcurgă cele 10
lecții... ca fiind o prezentare su�
biectivă a efectelor pandemiei de
coronavirus, în felul acesta cartea
devenind una dintr�o lungă serie
de cărți de dezvoltare personală
sau de cărți motivaționale. Într�ade�
văr, cel puțin două lecții din acest
volum sunt intenționat scrise în
stilul celor de dezvoltare perso�
nală, cu mult mai populare decât
cele de studii istorice serioase.
Dar dacă rezumăm cartea doar la

aceste două capitole, atunci și lec�
tura va rămâne la un nivel super�
ficial, or Zakaria nu poate fi citit
astfel. De aceea nu recomand ne�
apărat lectura celor două volume
în felul în care am făcut�o eu, dar
nici nu este obligatoriu să
începeți cu Viitorul li bertății. Sin�
gurul sfat pe care îl dau în acest
sens este să vă pre gătiți pentru
două volume solide, cu idei exce�
lent articulate, cu studii de caz și
exemple excelent alese; la final
veți vedea lumea contemporană
cu alți ochi și veți judeca, poate,
mai puțin aspru unele decizii po�
litice ale mai�marilor timpului
prezent. 

VIITORUL LIBERTĂȚII.
DEMOCRAȚIA LIBERALĂ 
ÎN STATELE UNITE ALE
AMERICII ȘI ÎN LUME

Cartea a apărut în 2003, deci la
doi ani după atacul asupra turnu�
rilor gemene; de asemenea, lucru
deloc de ignorat, în 2003 începea
războiul din Irak, un război care a
schimbat evoluția Irakului ca stat,
dar și a relațiilor acestuia cu veci�
nii și cu partenerii strategici. Sunt
două evenimente despre care Za�
karia vorbește în multe locuri în
Viitorul libertății, dar reușește ca
de fiecare dată când o face să
aducă ceva nou ori să pună într�o

altă lumină detalii peste care
poate că am fi trecut cu vederea. 

Viitorul libertății este a treia
carte publicată de jurnalistul
american, ceea ce explică lipsa de
efuziuni specifice debuturilor li�
terare. Atunci când vorbim de un
volum de nonficțiune și punerea
în relație a acestuia cu succesul
editorial, este imposibil să nu
facem referire și la stil. Ei bine, vo�
lumul tradus excelent în română
de Doris Mironescu are ritm, are
culoare și multe pasaje par scoase
din cele mai bune cărți polițiste.
Aici este meritul jurnalistului Za�
karia, care știe prea bine cum să

pună lumina reflectoarelor pe
anumite detalii și, mai ales, când.
De aceea primele două capitole,
deși sunt o prezentare condensată
a istoriei universale, nu obosesc
(cititorul novice), dar nici nu plic�
tisesc (cititorii pasionați de istorie
sau cercetătorii din domeniu).
Epoca democratică și Scurtă isto�
rie a libertății umane sunt o ilus�
trare perfectă a ceea ce înseamnă
echilibru între informație și pune�
rea ei în context; dacă Zakaria îl
pomenește pe împăratul Constan�
tin cel Mare – dau un exemplu
aleatoriu –, o face pentru a pune în
evidență o relație de cauzalitate,
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fără să prejudicieze cu nimic efec�
tul de ansamblu. Mutarea capita�
lei unui imperiu nu contează doar
pentru timpul în care s�a petrecut
de facto, ci mai ales pentru ce
efecte a creat în timp (în cazul lui
Constantin cel Mare, se știe, deloc
de ignorat). 

Erudiția lui Zakaria se vede și
în felul în care construiește
definițiile – aproape nimic scorțos
academic în definirea unor con�
cepte dificile, care dau bătăi de
cap specialiștilor, mă refer aici în
mod explicit la termeni cum ar fi
democrație (ce a însemnat în vre�
mea Greciei Antice și ce înseamnă
astăzi – excelent puse în oglindă
avantajele democrației indirecte
și ale democrației directe) și demo �
crație liberală. Zakaria pune în
ordine un amalgam de informații
care, prin mass�media, ajunge să
facă mai mult rău decât bine (mă
refer la amalgam, nu la informații
ca atare). Trăim în epoca fast�
food, când aproape orice știre ca�
pătă atributul de importantă doar
dacă este breaking news, indife�
rent că vorbim de declanșarea
unui război precum cel din Irak,
de atacul asupra turnurilor ge�
mene sau de schimbarea de regim
politic din Iran. De aceea, autorul
are aproape o obsesie pentru pu�
nerea în context și evidențierea
relației de cauzalitate; revine la
un fapt istoric de multe ori, dar de
fiecare dată pentru a aduce în
discuție noi detalii. În felul acesta,
studiul capătă profunzime și de�
vine util și specialiștilor, dar și ci�
titorilor novici. 

Fiindcă am pomenit de spe �
cialiști, este interesantă nota de la
debutul părții (consistente și ex�
celent realizate) de note, în care
Zakaria spune răspicat: „Aceasta
nu este o lucrare istorică. Con �
tribuția adusă de această carte
constă în idei și argu mentație. De
aceea, notele sunt menite să iden�
tifice o anumită informație im�
portantă ori să ofere sursa unui
citat inedit. Regula pe care am
aplicat�o a fost să�mi pun pro�
blema dacă cititorul obișnuit s�ar
putea întreba «De unde e această
afirmație?» și să�i ofer răspunsul.
De obicei, atunci când m�am ba �
zat pe o sursă secundară pentru
ideile mele generale, am men �
ționat acest lucru în text, dar e po�
sibil să�l fi citat și aici“. 

N�ai cum să nu zâmbești amar
când citești o asemenea mărturi�
sire; n�ai cum să nu te gândești la
faptul că în goana după senza �
țional devenim atât de superfi�
ciali, încât nu mai acordăm deloc
atenția necesară mersului la

sursă, la cauze. De aceea susțin că
Viitorul libertății, chiar dacă nu
este o lucrare istorică, este de folos
și istoricilor, tocmai pentru că
aduce un suflu nou studiilor care
devin din ce în ce mai înguste – se
transformă în studii de caz, dacă
vreți – pe măsură ce trec anii. 

Volumul mai are o mare cali�
tate: pune în legătură specialiști
din diferite domenii, istorici, so�
ciologi, economiști, filosofi, antro�
pologi, specialiști în politici de
securitate etc. Când vorbește des�
pre atacul asupra turnurilor ge�
mene (11 septembrie 2001) – și o
face în mai multe locuri –, des�
chide câteva direcții de abordare
a evenimentului în sine: proble�
mele de securitate răstoarnă cal�
culele politice și redimensionează
strategiile de apărare ale marilor
puteri ale lumii; ce (mai) în�
seamnă astăzi mare putere și care
este relația dintre a fi o mare pu�
tere politică și a fi o putere econo�
mică; este influența politică con �
diționată de existența unei poli�
tici interne democratice? 

Este excelent capitolul Demo �
crația iliberală, în care își pro�
pune să lămurească când a apărut
conceptul, cum se definește, ce
face diferența între liberalism și
democrație iliberală. Dar Excep �
ția islamică este, pentru mine, ca�
pitolul cel mai relevant pentru
întregul demers – Zakaria dă aici
măsura unei cunoașteri profun �
de, nuanțate, menită să scoată în
evidență trăsături mai puțin sem�
nificative pentru publicul larg –,
dar și pentru ceea ce înseamnă
Viitorul libertății. Dacă vreți să
înțelegeți esența fundamentalis�
mului islamic, cum au ajuns state
ca Iran să fie puse în situația pa�
radoxală în care se află astăzi –
dezvoltate economic, dar cu re �
gim politic nedemocratic –, atunci
capitolul acesta este un excelent
început. Zakaria pune ordine în
idei, definește termeni�cheie, astfel

încât cititorul să nu mai facă con�
fuzii între arab și islamic sau să
nu mai alăture termeni ca funda�
mentalism islamic și terorism,
fără nici o bază teoretic concretă.
Excepția islamică este, de aseme�
nea, capitolul în care autorefe �
rențialitatea joacă un rol esențial:
aici, mai mult decât în alte capi�
tole, Zakaria face referire și la țara
sa natală – India – în scopul unor
analize comparative; consemnarea
propriei origini o face în scop di�
dactic – se oferă pe sine însuși ca
exemplu, dar în același timp se
slujește de apartenență ca fiind
element fundamental al analizei
comparative – India și realitățile
ei profunde. Una dintre întrebările
pertinente pe care Zakaria o adre�
sează cititorilor este dacă se poate
vorbi obiectiv despre India și pro�
blemele de dezvoltare economică,
socială sau politică a unui stat ca
India? Răspunsurile le dă printre
rânduri sau doar le sugerează, ca
și în cazul excepției islamice. 

Subiectivitatea de care poate fi
suspectat Zakaria este înlocuită de
un studiu profund, întins pe mai
mulți ani, însoțit de un spirit ana�
litic și de sinteză (aproape unic) în
peisajul cultural contemporan.
Deloc lipsit de importanță și capi�
tolul Ce�i prea mult strică: este im�
posibil ca cititorul să nu caute să
afle răspunsuri la întrebări cum ar
fi ce înseamnă: prea multă de �
mocrație, prea multe alegeri, prea
multă dezvoltare economică, globa�
lizare aflată pe un trend ascendent.

10 LECȚII PENTRU O LUME
POSTPANDEMICĂ

Acesta este cel de�al doilea volum
scris de Fareed Zakaria și tradus
la Editura Polirom. Departe de a
fi un optimist exaltat, autorul face
din cele zece lecții o adevărată
pledoarie pentru viitor; cu expe �
riența sa de jurnalist, dar și în
baza unor studii aprofundate (să
nu uităm de titlul de doctor pe

care�l deține), Zakaria reușește să
privească pandemia ca fenomen is�
toric, dar și social. Este evident
pentru toți faptul că această pan�
demie a luat prin surprindere în�
treaga lume și că noua ordine va
contribui decisiv și la schimbarea
situației politice. Pentru Fareed Za�
karia, pandemia este un fenomen
încă în desfășurare, care denotă
slăbiciunile naturii umane, degrin�
golada unor sisteme economice și
relațiile de putere dintre diferite
state date peste cap. De la efectul li�
liacului și până la discuția calitate
vs. cantitate în decizii guverna�
mentale, politicile interne ale sta�
telor – politici de sănătate și de
educație, calchiate pe o dezvoltare
economică care impune praguri –,
despre toate acestea și încă altele
este vorba în noul său volum.

În Oamenii ar trebui să�i as�
culte pe experți, Zakaria punc�
tează un aspect care a devenit
evident pentru toți: nu�i puteam
lăsa pe experți să decidă politicile
sociale. Am simțit�o cu toții în
prima etapă a pandemiei, când
starea de izolare impusă în foarte
multe țări a dat peste cap ordinea
socială, a oprit economiile, a sto�
pat circulația oamenilor și mărfu�
rilor etc. În acea perioadă au fost
aplicate multe măsuri aberante,
care au contribuit la panica gene�
ralizată și la amânarea luării unor
decizii care să ajute statele și
populația să gestioneze eficient
criza mondială. 

Din acest punct de vedere, mi
se pare absolut binevenit capitolul
Aristotel avea dreptate – suntem
animale sociale. Este foarte intere�
sant cum Zakaria revizitează teoria
lui Aristotel și�i dă o nouă inter�
pretare din perspectiva schimbă�
rilor recente (de ordin economic,
dar mai cu seamă politic), deloc de
ignorat când este vorba despre
efectele pe termen lung.

În Lumea devine bipolară, Fa�
reed Zakaria se centrează pe diag�
noza stării de fapt și, de ase me nea,

încearcă o previziune realistă cu
privire la evoluția diferitelor state
din punct de vedere politic și eco�
nomic. Pentru autor este foarte
importantă viziunea de ansam�
blu; orice măsură sau restricție
impusă din cauza pandemiei are
efecte puternice nu doar în plan
economic, ci și politic, dar mai cu
seamă în plan social. El reușește
să pună cap la cap schimbările
provocate de pandemia de coro�
navirus și să pună în fața cititoru�
lui un tablou al ire versibilității:
lumea nu va mai fi la fel după ce
vom ieși din pandemie, dar ce va
fi depinde de noi! De aceea, nu
consider a fi prea mare nota de
optimism din ultimele două lec �
ții, Uneori cei mai mari realiști
sunt idealiștii, respectiv Nimic 
nu e scris. 

Două apariții editoriale bine�
venite, Viitorul libertății. Demo �
crația liberală în Statele Unite ale
Americii și în lume, respectiv 10
lecții pentru o lume postpande�
mică și un singur autor: Fareed
Zakaria. Salutăm demersul Editu�
rii Polirom de a aduce în atenția
cititorilor din România cărțile
jurnalistului american de origine
indiană, tocmai pentru că ele vin
să facă lumină și ordine în noia�
nul de informații cu care este
asaltat zilnic omul obișnuit. SDC
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Cartea Bestiar, de Julio Cortázar
(traducere de Tudora Șandru
Mehedinţi) a fost publicată la
Polirom în anul 2009.

Scumpe domnule Cortázar, de fie�
care dată e la fel: când se apropie
jumătatea lunii februarie, când e
aproape primăvară în colțul aces �
ta de lume, mi se face îngrozitor de
dor de lumea dumneavoastră fan�
tastică, lumea dumnea voastră de
neînțeles, și cu atât mai frumoasă.

Uneori, îmi aduc aminte că ați
murit pe 12 februarie ’84 și poate
că aceasta este o explicație. Dar nu
stau să mă gândesc prea mult la
ea. Nu de explicații am eu nevoie.

Starea aceasta, dorul acesta
atât de dureros, nu durează. Câ�
teva zile în februarie. Se întoarce,
însă, vă spuneam, în fiecare an și
nu trece dacă nu vă recitesc. 

A fost o vreme când, incon �
știent, încercam să înțeleg, apoi

am înțeles că nu e nimic de înțeles
cu mintea omului în lumea dum�
neavoastră, că acolo se trăiește și
că asta e tot ce se poate spune și
despre viață, și despre literatură. 

Tocmai am recitit Bestiarul,
povestirile cu care ați debutat,
sub nume propriu, în 1951. 

1951 e atât de departe. Aproa �
pe că nu cunosc oameni care să fi
trăit pe atunci. Totuși, am câțiva
cunoscuți de la care am învățat câte
ceva despre ce a însemnat apariția
dumneavoastră în literatură. 

Aproape că vă și văd cum ați
sfidat templul. Veneați din Bue�
nos Aires și din Paris, purtați
părul pieptănat ca al actorilor,
erați frumos și înspăimântător,
fumați mult și vorbeați poezie. 

Domnul Gabriel García Már�
quez, columbianul, spunea că și�ar
fi dorit să scrie asemenea cărți,
cărți care să ajungă până la liber�
tatea absolută din Bestiarul dum�
neavoastră. Uneori, domnul Ga �
briel García Márquez a reușit. 

Domul Mario Vargas Llosa,
peruanul, spunea că nu ați scris,
ci v�ați jucat, că ați abolit granițe,
ați eliberat arbitrariul, fantezia și
lipsa de responsabilitate. Ca dum�
neavoastră n�ar mai fost pe lume

decât copiii și nebunii. Nu greșea
nici domnul Maria Vargas Llosa. 

V�am recitit povestirile din
Bestiar. Niciodată n�am știut să
spun altcuiva ce se întâmplă în
ele: o casă care este ocupată, un
om care vomită iepurași, două
femei (sau poate că doar una) pe
un pod din Budapesta, sub zăpa �
dă, omnibuzul 168 în drum spre
un cimitir sau spre altceva, câteva
mamifere care n�au existat îna �
inte să le dați botezul. Toate aces�
tea nu înseamnă nimic.

V�am recitit povestirile din Be�
stiar, pentru ceea ce nu este scris:
pentru greutatea pe care o ridică
uneori de pe umeri, pentru ceața
care o risipește din fața privirii,
pentru inima care înțelege deodată,
deodată ca�n Cehov, sensul uitat al
tuturor lucrurilor. Bineînțeles că
așa ceva nu se poate povesti. 

Domnule Cortázar, știu, to tuși,
exact de ce anume îmi e dor câteva

zile, în februarie:de „vocea aceea de
o tristețe fără sfârșit, fără rațiune
posibilă, vocea tristeții înseși“.

Nu încape vorbă: ați fost un
vrăjitor. Și ați văzut că dincolo de
toate câte sunt mai e ceva, ceva
mai trist și fără sfârșit, groaznic,
absurd și adevărat. 

De vrăjitorul acesta mi se face
dor, asta se înțelege. Dar altceva
voiam să vă spun: în răstimpul
dintre prima și ultima pagină din
Bestiar, atunci, atunci sunt fericit
sau măcar e ca și cum fericirea ar
putea exista. 

Bineînțeles că așa ceva nu
poate dura, mai ales că iubirea, la
fel ca frica, amețește. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Julio Cortázar

Leneșii sunt creativi. Așa zice un
proverb turcesc pe care mi l�am
repetat de multe ori în minte 
de�a lungul timpului, atunci când
circumstanțele mi�o impuneau. 

E însă un proverb la înălțimea că�
ruia trebuie să te ridici, din pă�
cate, prin muncă. Pentru că nu
mai e deloc ușor, azi, să fii leneș.
Societatea te vânează ca pe dău�
nătorii recoltei. Ceea ce ți se cere
este eficiență, dar nu una inter�
pretată personal, în funcție de
ecuația ta existențială, și nici
măcar varianta banală, de dic �
ționar. Ți se cere, foarte specific,
eficiența descreierată.

Eficiența descreierată presu�
pune să ți se repartizeze să scrii
urgent un text despre capre, iar tu
să reușești să�l scrii, neajungând
să afli ce este o oaie, pentru că e pe
lângă subiect. Și uitând a doua zi
după predarea textului ce în�
semna capră. Asta se cheamă pro�
ductivitate. 

Această eficiență înseamnă
să�i trimiți unui profesor refera�
tul tău ca atașament al unui e�
mail fără un cuvânt. Înseamnă să
faci semn omului tău să vireze

banii fără să te mai târguiești zece
minute, așa cum o cere codul so�
cial din bazar. Să îl iei pe ambasa�
dor de nasture și să�i spui cerin �
țele tale, fără să te mai împotmolești
în diplomație. Să decizi că sofisti�
cata politețe tradițională arabă sau
japoneză este prolixă și să o înlo �
cuiești cu Thanks!

Mă întorc la citit însă. Mahă�
rii eficienței au descoperit că
există ceva numit „citit“, numai
bun de controlat, cum descoperă
finanțiștii că ar putea pune o taxă
nouă pe șotron. Așa că și lectura a
devenit o activitate care trebuie
să dea rapid un rezultat concret.
Citești luni și marți livrezi. 

Un lucru curios se întâmplă cu
cercetătorii din multe discipline

umaniste. Li se cere să aibă pu �
blicații, multe publicații, output
științific. Așa ajungi să nu mai poți
citi decât pentru a scrie. Citești cinci
articole, faci un articol din ele. Dacă
ai toate calitățile pentru o carieră
de mare succes, atunci ești dintre
cei care citesc un articol și scriu din
el cinci articole proprii. Însăși no �
țiunea de output sugerează că
există și un input corespunzător, de
natură foarte concretă. Rolul cerce�
tătorului este deci să ia cuminte
roșii și să producă bulion. Asta se
cheamă inovație. 

Cititul de plăcere, leneș, alan�
dala, această specie complet ne�
adaptată mediului universitar
capitalist – dispare. Și e normal să
fie așa. Pentru că orice plăcere ne�
taxabilă trebuie să dispară. Și pen�
tru că toți suntem recrutați în
con spirația eficienților. Exagerez,
bineînțeles. Nu se poate face școa �
lă fără oarecare cuantificare, fără
ceva lecturi impuse. Copilul are și
el niște instincte, iar ele nu șop �
tesc „scoate cartea din bibliotecă“,
ci, de�a lungul sutelor și miilor de
generații de dinainte, până în pa�
leolitic, „deschide televizorul“. Re�
cunosc și că dacă editorul îți

așteaptă articolul despre arbitra�
jul de la Campionatul Mondial de
Fotbal din România la sfârșitul
lunii acesteia, nu e OK să te prindă
27 februarie citind cu delicii inte�
grala Alexander von Humboldt.

Ce vreau să zic însă e că dacă
citești doar ce îți face trebuință în
clipa asta, înlocuiești de fapt ne�
voile tale cu ale altora. Dacă ci �
tești exclusiv pragmatic, exact
frag mentele de care ai nevoie ca 
s�o scoți la capăt pe moment, vei
ajunge să uiți că cel mai frumos
text e contextul. Să citești uneori la
întâmplare are virtuți terapeutice,
e aproape o penitență care trebuie
impusă celui care suferă de boala
grabei. Nu mai zic că o zi dedicată
lecturilor aparent fără noimă, care

nu par justificate nici de speciali�
zarea ta, nici de programul tău de
săptămâna viitoare, e probabil
chiar ziua în care îți vine ideea pe
care o așteptai. Eficiența e bună
doar cu măsură, iar cea descreie�
rată – niciodată. Sigur, trebuie s�o
fi practicat din când în când ca să
știi ce păguboasă e. Și nu suntem
puțini cei care ne�am ratat com�
plet prima vizită la Roma bifând în
mare viteză toate monumentele
orașului în două zile.

Tembel adam yaratıcı olur.
Dar pentru asta, leneșul trebuie
să își facă loc, în programul lui în�
cărcat, de leneș fugărit, și pentru
citit și recitit la întâmplare. Și să
nu se călăuzească numai după
proverbe nemțești. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Plăcerea netaxabilă Andreas Gursky, Tokyo, 2017



Cum ziceam săptămâna trecută,
nu puțini au fost cei care au des�
coperit în filmele de animație
Disney un exces de erotism sau
chiar mostre de pornografie. Co�
mentatorii au sugerat chiar că,
prin mesaje subliminale, desena�
torii companiei pervertesc
mințile copiilor. Exemple? 
O mulțime. 

În Cocoșatul de la Notre�Dame
(1996) există o scenă în care atrăgă�
toarea țigancă Esmeralda apare
într�o fantasmă a judecătorului
Frollo dansând în flăcările focului
din cămin – și, din câte spun puri�
tanii atenți la detalii, dansatoarea
pare a fi, pentru o clipă foarte
scurtă, goală�goluță, ca într�un film
18+. Unii au observat ceva ciudat pe
afișul filmului Regele leu: conturul
botului leonin ar fi de fapt fundul
unei tinere în bikini. Mai mult, în
același film, în timp ce doi lei vor�
besc lucruri tandre și grave în aerul
curat al nopții, pe cer apare scris
mare, cu stele, cuvântul „SEX“. Asta
pare să fi devenit deja un obicei Dis�
ney, căci același „mesaj“ subliminal

se distinge, chipurile, și într�o sce �
nă din O poveste încâlcită (2010),
transpunerea poveștii lui Rapunzel:
când frumoasa protagonistă îl
leagă pe eroul masculin cu părul ei,
funia de păr încâlcită conturează pe
undeva aceleași infame litere: SEX. 

Mai departe. În Cine vrea pie�
lea lui Roger Rabbit din 1988 per�
sonajul Jessica Rabbit, o iepu� 
roaică antropomorfizată volup�
tuos, zboară prin aer dintr�un taxi
și fusta îi alunecă de pe picioare,
dezvăluindu�i�le până sus. Pro�
blema e că iepurița cu picioare
umane (lungi, foarte lungi) nu
poartă chiloți. Își dezvăluie păr �
țile intime, vă dați seama? Bine,

nu vă dați seama dacă nu studiați
scena cadru cu cadru, dar păcă �
toșenia e acolo, în fața privirilor
inocente ale copilașilor, așa că
merită studiată. În Hercule (1997)
personajul principal are la un
moment dat o replică scurtă, o
glumă aruncată în treacăt despre
Oedip și problemele lui – iar re�
plica respectivă a stârnit și ea indig�
narea, fiindcă nu se glumește
des pre Oedip și mama lui; în plus, o
trimitere la relația incestuoasă care
dă numele cunoscutului complex
oedipian nici n�ar trebui să apară
într�un film pentru copii, e pură de�
pravare. Și tot aici, dacă mai era ne�
voie de vreo dovadă a intențiilor
ascunse de la Disney, într�o scenă
de luptă, unui personaj lovit în cap
îi apare un cucui în formă de penis
și, imediat după aceea, două vână�
tăi testiculare dedesubt. Ce poate fi
mai clar de�atât? 

Bun, sincer vorbind, penisul
acela, cu tot anexele lui, se vede –
preț de vreo două secunde – doar
dacă vrei neapărat să�l vezi, ca și
păsăricea goală a iepuriței Jes�
sica... uf, mi�e greu să scriu așa

ceva și să rămân serios! Fiindcă
despre asta e vorba, în ultimă
instanță: ce anume vezi când cauți
să vezi ceva anume. De când există
filmele de animație Disney, unii
au insistat să caute în ele mesaje
subliminale și intenții perverse
ascunse în desene. Cel mai adesea
au găsit simboluri falice. Falusuri
peste tot. Conturul intrărilor sau
al minaretelor orientale sunt fa�
lice. Nasul�morcov al omului de
zăpadă Olaf din Frozen este falic.
Țurțurii de gheață din castelul
construit de Elsa în același film
sunt falici. Minnie Mouse apare și
ea – cel puțin o dată – conturată
falic (de ce nu și Mickey? ei, asta�i
o întrebare delicată pentru băr �
băția vestitului șoricel Disney).
Ciupercile din Alice în Țara Minu�
nilor și, în general, ciupercile din
desenele animate au formă peni�
soidală. (De fapt toate ciupercile
au formă penisoidală dacă le
privești cu un anumit ochi.) Ce
mai încolo și�ncoace, întreg uni�
versul Disney poate fi citit în cheie
sexuală. Întreg universul filmelor
de animație. Peste tot se ascund

încercări de corupere a minților
tinere. Trebuie să fim atenți!

Există o anumită isterie a
conspirațiilor sexuale care – mai
ales în America cea îndelung puri�
tană – ia forme din cele mai ab�
surde. Apar oameni care văd in� 
tenții imorale și perverse peste tot.
Câte comentarii și suspiciuni a năs�
cut, de exemplu, inocentul gest al
cocoțării copiilor în bra țele lui Moș
Crăciun (adică Santa Claus), care a
fost considerat la un moment dat o
formă mascată și neutralizată sim�
bolic de agresiune sexuală sau cel
puțin de pedofilie. Cum adică să
lași un copil să fie „atins“ de un
străin matur? O întreagă nebunie,
zău așa – dar care spune câteva lu�
cruri despre evoluția menta lită �
ților, despre reprimare și obsesii,
despre modificarea raporturilor
public�privat�intim.

Și, într�o altă cheie, ceva simi�
lar se întâmplă cu selecția, cenzu�
rarea sau restricționarea acce� 
sului în cazul unor filme la prima
vedere nevinovate. Căci de�acolo
am pornit și acolo o să ne oprim
data viitoare. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Războaie culturale și desene animate (III)

Gata, vine guvernul PNL�USR la
putere și sunt tăiate toate privi�
legiile. Nu vor mai fi pensii spe�
ciale, gata cu sporurile nesimțite,
gata cu lăfăiala prin instituții. Cu
cât zilele trec, cu atât vorbele de
mai sus devin lozinci bune de
atârnat prin sediile de partid din
teritoriu. Păi de asta au luptat
ani buni liberalii prin județe? Ca
să se uite cum posturile la care
râvneau sunt ocupate pe bază de
concurs pe bune? Cum adică
gata cu pilăraia, șmecheria și nu�
mirile pe sub masă?

Mulți au crezut că zbaterile din ul�
timele săptămâni pe tema bugetu�
lui, dar și discuțiile interminabile
pe această temă au un fundament
solid și că nici un leu nu va fi mai
alocat la voia întâmplării. Aiurea.
Bugetul reformist pe care mulți îl
așteptau s�a transformat într�un
veritabil pom de Crăciun. Fiecare
din cei care trec pe lângă bradul
cel arătos ia ce îi trebuie. Vrei spor

de calculator? Moș Coaliție l�a
păstrat, că e darnic și a venit cu
desaga plină. Vrei pensie specială?
Trebuie să te uiți mai spre vârf, e
în staniol și arată tare bine.

Cine a ținut cu orice preț să nu
fie rase privilegiile? Cam toate par�
tidele reprezentate în Parlament.
Poate mai puțin USR PLUS, care
încă nu s�a înșurubat la putere, iar
clientela încă n�a simțit ce înseam �
nă să stai patru ani fără griji.

Vina principală o are PNL,
partidul guvernamental domi�
nant de la care oamenii au aș tep �
tări și care poate indica direcția.
Dar cine s�o indice? Șeful PNL,
Ludovic Orban? Omul e prea ocu�
pat cu problemele interne din
partid, mai ales că undeva prin
toamnă vine congresul și îi fură
lupii cei tineri funcția. Orban nu
are nici un interes să fie tăiate
sporurile bugetarilor, pentru că
bugetarii formează osatura PNL.
Credeți că primarii liberali văd cu
ochi buni vreo tăiere salarială în

instituția lor? Să se taie la alții. De
ce la primării? De ce la Finanțe,
Direcția Agricolă, la Casa de Pen�
sii sau la Inspectoratul de Muncă?
Pomul de Crăciun e moștenit de
la o guvernare la alta, ba chiar cei
noi mai atârnă câte un privilegiu
pe post de glob. 

Cât îl privește pe Florin Cîțu,
actualul premier este nevinovatul
de serviciu. Lansează idei exce�
lente, dar n�are spate politic, par�
tidul îl poate lăsa oricând fără
sprijin. Uitați�vă la PNL, e plin
partidul de reformiști. Dar se dau
zmei doar la televizor. Când însă
vine vorba de tăieri propriu�zise,
stați că mai vedem, mai analizăm,
încă nu e momentul.

Cu toate acestea, cine l�a pus
pe premierul Cîțu să declare din
start că sporurile nejustificate ale
bugetarilor vor fi tăiate? Cum să
reacționeze cei din HoReCa care
după ce au stat un an pe tușă, sunt
anunțați că se sistează tichetele
de vacanță? Cum să reacționeze

pensionarul care află că anul ăsta
nu�i mai crește pensia, dar că
toate sporurile și pensiile nesim �
țite rămân la locul lor? 

Problema e că dacă în 2021 nu
se fac reformele, atunci sunt șanse
mari să nu se mai facă deloc. Orice
partid sau alianță care vine la pu�
tere ia deciziile nepopulare în pri�
mele șase luni. Pentru că ulterior
tabloul se complică, nemulțu mi rile
cresc, plus că nu mai ai același spri�
jin în coaliția aflată la putere. În
locul unor decizii curajoase, guver�
nul temporizează lucrurile și e greu
de crezut că vom avea parte de
așteptatele reforme din 2022 încolo.

E adevărat că nimic nu e sim�
plu și că orice măsură dureroasă
va avea și reacții contrare. Deja
vedem sindicate la poarta Guver�
nului sau lideri sindicali care au
stat patru ani la cutie, dar dintr�o
dată și�au dat seama că le ame �
nință cineva privilegiile.

Partea proastă e că dubla mă�
sură a liderilor PNL în special pică
tare prost în ochii alegătorilor. Care
mai e diferența între PNL și PSD?
Nu cumva avem același aluat?

Pentru recâștigarea credibili �
tății, liderii politici ar trebui să
vorbească mai puțin și să facă mai

mult. La noi se întâmplă taman pe
dos. De ce au mai spus cei din
coaliție că taie sporurile dacă nu
aveau certitudinea că așa se va și
întâmpla? Nu mai bine întâi fac și
abia apoi anunță marea realizare? 

Uitați�vă la construcția de au�
tostrăzi sau de spitale. Suntem
campioni la dat din gură. Partea
proastă e că imediat cum trec ale�
gerile promisiunile sunt uitate.
Sau încep scuzele. Ba urșii taie
calea autostrăzii, ba studiul de fe�
zabilitate e prost făcut sau că nu
știu ce funcționar din CNAIR pu �
ne bețe în roate. 

Încă nu�i timpul pierdut pentru
reforme și tăieri de cheltuieli aiuri�
toare în sectorul de stat. Până prin
aprilie�mai încă se mai pot lua deci�
zii nepopulare, dar necesare. Între�
barea e alta: noi vrem, dar ei pot? SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Reformiștii de carton
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Se știe că există
„dragoste la prima
vedere“. Filmele cu
vampiri de acum vreo
sută de ani desco -
pereau și „dragostea
la prima mușcătură“.
Rockerii care dan -
sează pe jumătatea
unui veac de fastu -
oasă existență,
îm piciorogați în mica
lor afacere, se simt
confortabil lângă
albumul nemților de
la Scorpions – Love
at First Sting, amintire
că au fost tineri și
dornici de aventură. 

Alții, cam de vârsta mea, pizdoși
beneficiari de câte două sau trei

certificate de divorț, anevoie ob �
ținute cu mofturi și scandal, n�au
cum să uite Love at First Bite, piesa
din 1988 a trăsnitelor englezoaice
Girlschool, care îi însoțeau pe
„nemernicii“ de la Motorhead în
turneele lor mondiale. 

Am folosit adjectivul pizdos
fără să mă gândesc prea mult și,
mai ales, fără intenția de�a șoca pe
oarecine (măcar că prevăd o ceartă
academică din partea cuiva sen �
sibil). Mi se pare că ilustrează firav
o realitate incontestabilă a lumii
rockerești de pretutindeni. Anu me,
limbajul buruienos, des cheiat la
prohab sau lepădat de chiloți,
prezent din ce în ce mai des în

spațiul public și de la noi, și nu chiar
de azi, de ieri. Îmi șade pon ciș pe
creier întrebarea trans misă mie de
cineva care a citit o parte a paginilor
recent adunate în cartea cu titlul
rubricii de față: de ce nu analizez și
aspectul ăsta al rocku lui? Fiindcă
nu sunt analist, am răspuns pe dată,
și nici critic mu zical. Nu�i cazul să
extind expli cațiile, însă chestiunea
mi�a dat de gândit. 

Limbajul vulgar nu e defini �
toriu pentru rock (pop, blues,
heavy�metal etc.), ci – poate –
pentru rap, hip�hop sau alte genuri
cu vânzări suficiente ca să figureze
în mainstream. Exprimă el ceva
fundamental despre condiția uma �
nă? Ba bine că nu! Despre asta nu
am nici o îndoială, ierte�mi�se
aroganța! A nu face caz de el ține de
civilitatea relațiilor sociale, ține de
o anumită ipocrizie și, de ce nu, de�
o concepție pueril școlărească
refractară la materialitatea vieții.
Este, poate, hazardat ce scriu, dar
constat o similitudine între edu �
cația socialistă din țara noastră și
educația capitalistă din, bunăoară,
Anglia primelor decenii postbe lice.

La noi nu se puteau scrie cuvintele
cu p, necum să fie pro nunțate
public. La fel, în Anglia era interzis
la televizor și la radio cuvântul care
începe cu f.  La noi abia erau ad �
mise perifrazele și termenii de
argou, iar intangibilul Marin Preda
a conferit unui per sonaj al său o
deficiență de vorbire ca să strecoare
textual „pidă“ în loc de „pizdă“ (vezi
romanul din 1980, Cel mai iubit
dintre pă mânteni). În Anglia, din

câte știu, primul care a îndrăznit să
rostească „fuck“ la televiziune, în
1977, a fost Johnny Rotten, solistul
vocal de la Sex Pistols (irlandez de
origine). Nu�i nevoie să mai spun
că limbajul licențios, în sine, nu
valorează nimic dacă opera în care
e folosit nu devoalează o poetică
aparte, un curaj estetic, o inovație
construc tivă. Iar aici sunt destule
exemple știute, ca să mai insist.

Deșteptăciunile astea m�au
asaltat ascultând albumul Spare
Ribs (2021, Rough Trade Records),
al unsprezecelea semnat de duoul
englez Sleaford Mods. Bazată 
pe frazarea abrazivă a vocalistului
Jason Williamson, cu texturi mi�
ni maliste ciocănite de Andrew
Fearn, muzica mi�a scuturat
boașele cum doar Polly Styrene
izbutea. Rit muri la in ter secția
dintre punk și rap, lirică jupuită
din realitatea britanică, umor,
ironie, seriozitate. Deși acti�
vează de 14 ani, nu�i știam pe tipi,
așa m�am dus pe YouTube și�am
nimerit direct la videoclipul
Nudge It. O încântare până la
momentul când vine – din Aus �
tralia! – șturlubatica blondă Amy
Taylor. Tipa asta precis e motiv de
divorț! 

Și, ascultate în exces, piesele
Sleaford Mods, refuzate de siman �
dicoși. Pentru că, e clar: „punk’s not
dead“! SDC

Cuvinte rezervate

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Într�o consultare publică pri�
vind programa pentru evaluarea
națională care încheie ciclul
gimnazial, reprezentanții unor
asociații de părinți au propus,
printre alte măsuri de revizuire a
conținutului, renunțarea la su�
biectele referitoare la „Tipuri de
texte: textul dramatic și arta
spectacolului (autor, personaj
dramatic; rolul indicațiilor sce�
nice; rolul dialogului; actori,
decor, costume, lumini, muzică)“. 

Prin natura rubricii, pot fi suspec�
tată de partizanat, dar chiar nu pri�
cep motivele raționale pe care
adulții cu copii de clasa a VIII�a în
2021 le�ar putea invoca în favoarea
cererii. E de parcă le�ar displace
mersul la teatru și nu ar înțelege
importanța acestei arte în dezvolta�
rea emoțională a ado lescenților cu
care împart spațiul locativ. Mă tem
că demersul lor indică favorizarea
unor categorii de subiecte ce se ba�
zează mai mult pe memorare și re�
producere decât pe creativitate. 

Așa cum apare formulată în
programa de concurs, specia
aceasta de subiect poate fi rezol�
vată pur și simplu prin vizionarea
unei producții teatrale, prin citi�
rea lucrării dramatice care a in�
spirat�o și prin discutarea fie că� 
ruia dintre elementele din înși �
ruirea de mai sus. E o modalitate
de învățare aplicată, bazată pe ana�
lizarea unui studiu de caz și prin de�
prinderea, respectiv redarea logică
a trăsăturilor ce individualizează
genul dramatic și arta teatrală care îl
scoate din literatură și�l întrupează

scenic. Sunt ferm convinsă că
puștilor le�ar fi plăcut să scrie des �
pre, chiar dacă, da, sau mai ales
pentru că, i�ar scoate din tiparele
unei învă țări cuantificate strict,
evaluate aproape clinic, fără să
valorizeze imaginația, punerea
într�un context concret. 

SOLUȚII ALTERNATIVE LA
RUTINELE PROFESIONALE

Ionuț Pârvulescu e actor la Com�
pania Auăleu din Timișoara, unde
joacă, dansează și cântă, dacă e ne�
cesar, că se pricepe, în mai toate
producțiile teatrale. Pandemia le�a
pricinuit multe dureri de cap
independenților, care, din motive
de izolare, n�au mai putut să�și
câștige pâinea cum o făcea în mod
obișnuit, din încasări. Pe noi toți
SARS�CoV 2 ne�a îndreptat spre
căutarea unor soluții alternative
la rutinele profesionale, iar Ionuț
Pârvulescu nu s�a pierdut cu firea
și n�a ezitat să se pună la treabă
într�o formulă acceptată de cano�
nul sanitar al momentului. Iată ce
zice artistul și încă versificat:

Eu de fel sunt pozitiv
Însă la ce vremi trăim
Vă anunț că�s „negativ“
Și propun să chefuim. 
Resursele amorsate au fost

fantezia și pasiunile de bază. Cir �
cumstanțele speciale solicită mă�
suri speciale, iar artistul bănățean
a trecut la acțiune. Ludic cum e de
când se știe, a imaginat o ofertă
care combină două plăceri ale
sale, în ordinea enumerării, arta
teatrală și gastronomia. 

Cum sunt actor, bucătar
Și abil ca ospătar,
M�am gândit să nu șomez,
„Stării“ să mă conformez.
Am mult timp de petrecut
Că am de anul trecut!
La o privire mai atentă, cele

două îndeletniciri au multe
puncte comune: constituie hrana
spiritului și a corpului; gătitul
este ridicat la nivel de artă de
marii chef�i, care etalează, în pro�
cesul preparării și în prezentările
filmate, de o doză substanțială de
histrionism, dacă doresc să adune
fani. Revenind pe Bega, până se
vor redeschide teatrele, Ionuț
Pârvulescu va performa la domi�
ciliul curioșilor, mixând momen�
tele de producție culinară, într�un
prolog interactiv, cu poante spiri�
tuale, mutând spectacolul din
sala de spectacole în bucătăria și
sufrageria doritorilor. Cu o deli�
catesă la epilog! Iată cum sună
oferta actorului:

Teatru nu prea am jucat
Știți și voi că s�a�ncuiat.
Sunt mai mult bucătăraș
Am început să mă�ngraș
N�am mai ieșit în oraș
Și�am fost și „meseriaș“.
Acum vreau să vă propun
Să vă gătesc ceva bun!

AMATORI DE O MASĂ FESTIVĂ

Ionuț Pârvulescu a fost inclusiv pro�
priul copywriter și ați văzut ce a ieșit
în rime simple, dar haioase și, mai
ales, tonice. Ideea lui se bazează pe
nevoia de socializare a oamenilor, de
evadare temporară din cotidianul

pandemic, îngăduite deocamdată,
din cauza distanțării fizice, doar în
mediu restrâns, familial. Așa că ar�
tistul le propune să vină la ei acasă,
să facă un show din gătitul mâncă�
rii și din consumarea ei. 

Am eu câteva rețete
Dar mai iau și din gazete!
Doar ce vă place și vouă
Carne, brânză, lapte, ouă.
Știu să fac și macaroane,
Nu o să murim de foame!
Antreuri, un fel principal și

un felul III devin o masă mai mult
decât copioasă. 

Dar vreau să ne și jucăm
Înainte să ’mbucăm.
Să ne facem loc la masă
Să vă simțiți ca acasă!
Desertul obligatoriu e un mo�

nolog comic susținut de actor cu
aplombul pe care i�l cunoaștem
de pe scenă. Cei care se arată in �
teresați de originala propunere

sunt de regulă cei care aveau obi�
ceiul să frecventeze AUĂLEU. Dar
vestea s�a împrăștiat cu viteză și
există mulți amatori de o masă
festivă cu câteva neamuri sau
prieteni, împăunată cu momente
de improvizație. A cărei cireașă de
pe tort să fie momentul în regis�
tru comic de la final. 

După ce gătesc, servesc,
Apoi vă înveselesc.
Lăsăm vasele curate
Și gazdele săturate.
Solicitările curg, inclusiv

pentru picnicuri. Nici nu�i de mi�
rare la așa idee, la așa prestație și
la așa reclamă. SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL ȘI TRADUCĂTORUL RADU PARASCHIVESCU 

„Romanul Middle England e parcă un
semn de rămas-bun din partea Angliei“

LAVINIA BĂLULESCU

Într-un interviu din 2009, pen-
tru „Ziarul Financiar“, spuneai
că diferența dintre scriitor și
traducător e diferența dintre
mamă și moașă. În același inter-
viu remarcai: „Întrebarea
parșivă e alta: la ce ții mai mult,
la o carte proastă sau la o tradu-
cere bună?“. Ai găsit între timp
răspunsul la această întrebare?

Am talentul să mă pun singur în
cofă, după cum observi. „Dife �
rența dintre mamă și moașă“?
Eram isteț în 2009, m�am mai
tocit între timp. Nu mi�am mai
pus întrebarea asta de atunci și
cred că nici azi n�aș putea fi bru�
tal de sincer. Să încerc totuși. La
traducerea bună, la ea aș ține. Nu
de alta, dar am deja exemplul căr �
ții proaste: primul meu roman, pe
care l�am veștejit public de câte
ori am avut ocazia. Și nu m�am
sfiit să�l consider un rateu. Poftim,
țin mai mult la o traducere bună
din Barnes, Ishiguro sau Coe decât
la cartea asta în care am zbârcit�o.
Dacă însă lucrez în orizontul orgo�
liului și al laudei aș teptate, de
bună seamă că prefer cartea
scrisă, chiar dacă nu scânteiază. Și
când copilul e urâțel, florile tot
mama le primește, nu moașa.

Faptul că ești scriitor te ajută în
momentul traducerii sau mai
mult te încurcă?

Probabil că mă ajută. Nu bag mâ �
na în foc, însă probabil că da. Tra�
ducătorul e un cititor mai atent
decât mulți, iar atenția sporită îl
face să asimileze tehnici narative,
artificii și strategii de captatio
care ajung mai greu la cititorii de
plăcere sau la cei pe care nu�i in�
teresează. Dubla condiție scriitor�
traducător e însă uneori a bles sing
in disguise. Există riscul să începi

să semeni cu scriitorii din care
traduci, mai ales dacă�ți plac. Sau,
dimpotrivă, acela de a�i face pe ei
să semene cu tine, ceea ce ar fi im�
pardonabil.

Cum și când ai început 
să traduci? 

Culmea e că am început să traduc
din franceză. Culmea culmilor e
că am tradus primele pagini la fa�
cultate, în anii 1980, la un curs de
engleză veche din care oricum nu
pricepeam mare lucru. Lângă mi �
ne cineva tricota. Cartea în cauză
este romanul Îngerii negri al lui
François Mauriac, de care o edi�
tură neprofesionistă și�a bătut joc
în 1991, când l�a publicat. Am avut
astfel prilejul unui debut ratat și
ca autor, în 2000, și ca traducător,
cu nouă ani mai devreme. Tradu�
când mi�am dat de fapt un test de
anduranță și de răbdare: am vrut
să văd dacă rezist până la sfârșit,
în condițiile unui text nu tocmai
suculent. Au urmat O cameră
pen tru fiecare de Virginia Woolf
și Apocalipsa de D.H. Lawrence,
traduse tot pentru sertar, înainte

de 1989. De aceasta din urmă nu
mai știe nimeni, mai ales că a apă�
rut prin 1993 tot la o editură
confidențială. Woolf măcar a apă�
rut la Univers, în 1999. Din fran�
ceză am mai tradus un roman și
două cărți cu profil sportiv, des�
pre Jocurile Olimpice și despre
fotbal. În rest, doar din engleză.

Care sunt preferatele tale 
dintre cele 115 cărți pe care 
le-ai tradus?

Clasamentele sunt relative și ris�
cante. Și probabil că unul dintre
criterii este aici cel al invidiei
amicale:mi�ar fi plăcut să fi scris
eu aceste cărți preferate. Cele la
care țin cel mai mult acum, în fe�
bruarie 2021, sunt, nu într�o or�
dine anume, O istorie a lumii în
10 capitole și jumătate de Julian
Barnes, Casa somnului de Jonat�
han Coe, Mincinosul de Stephen
Fry și Rămășițele zilei de Kazuo
Ishiguro. Cu ocazia asta i�am ne�
drep tățit pe Salter, Steinbeck,
Burroughs, Golding, Joyce, Horn �
by, C.S. Lewis, Amis, Lodge, Saun�
ders etc.

O carte care ți s-a părut 
complicat de tradus? 

Singura care mi�a dat de furcă a
fost Copiii din miez de noapte de
Salman Rushdie. Au apăsat aici și
două poveri fără legătură directă
cu dificultatea textului: era pri�
mul Rushdie tradus în România și
era o carte premiată cu Booker of
Bookers (cea mai bună dintre căr �
țile care primiseră Premiul Boo�
ker). M�a solicitat mult cartea asta.
Nu doar fiindcă frazele aveau
uneori o luxurianță tropicală, ci și
fiindcă existau o mulțime de tri�
miteri culturale, istorice, culinare,
religioase, filosofice sau de viață
curentă care te sileau să cauți
atent, să faci documentare ca pen�
tru o carte scrisă de tine. Adaug
niște complicații traductologice
legate de jocurile de cuvinte și de
acronime (una dintre specialită �
țile cumplite pentru traducători
ale autorilor de limbă engleză) și,
până la urmă, însuși numărul de
pagini – peste 500. E cartea care
m�a muncit și la care am muncit
cel mai mult.

O carte pe care ți-ar plăcea 
s-o traduci?

Aici răspund la condițional tre�
cut. Mi�ar fi plăcut să traduc ceva
din John Fowles, dar eram elev
sau student pe vremea când au în�
ceput traducerile cărților lui. 
Mi�ar fi plăcut să traduc Hotelul
alb al lui D.M. Thomas, mai ales că
eu îl descoperisem citindu�l la Bi�
blioteca Britanică, numai că edi�
torul mi l�a promis mie și în ziua
următoare l�a dat altcuiva. Mi�ar
fi plăcut să traduc Cvartetul din
Alexandria al lui Durrell. 

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

Am cunoscut puțini scriitori din
care să fi tradus. Lui Jonathan Coe 
i�am strâns mâna la o lansare bu �
cureșteană prin 2006. Cu Salman

Rushdie am făcut o poză și am
schimbat două vorbe în redacția
ziarului „Adevărul“, unde venise
pentru un interviu, însoțit de Mo�
nica Bârlădeanu. Cu David Lodge
ar fi trebuit să am un dialog cu
public la Târgul de carte de la
Londra, cu titlul „Autorul și um �
bra lui“, dar a erupt un vulcan în
Islanda și s�a anulat evenimentul.
Am cunoscut doi români din care
am tradus: Aurora Cornu și Petru
Popescu. Aurora Cornu a fost cor�
dială, elegantă și chiar s�a oferit 
să�mi plătească din buzunar tradu� 
cerea (Fugă spre centru) în locul
editurii, care – ce să vezi? – nu
avea bani și îmi propusese să mă
plătească în cărți pe care să mi le
aleg din depozit. Cu Petru Popescu
a fost mai complicat ca în relațiile
de pe Facebook. Nu am loc să po�
vestesc aici totul, dar raporturile
dintre noi au început prin a fi în�
cordate – nu din vina lui, nici din
a mea, ci din a unui terț perfid, care
nu merită amintit –, au continuat
catifelat și s�au sleit după ce am re�
fuzat să traduc The Return. Am
tradus totuși Revelație pe Amazon
și În coasta lui Adam.

Middle England, romanul scrii-
torului britanic Jonathan Coe, a
apărut recent la Editura Polirom
în traducerea ta. Din același au-
tor ai mai tradus anterior și cele-
lalte două romane a căror serie
o încheie Middle England (Clu-
bul putregaiurilor și Cercul în-
chis), la care se adaugă alte trei
cărți ale lui Coe (Casa somnului,
Oglinda dorințelor și Numărul
11. Mărturii despre nebunie).
Cum a fost experiența traducerii
trilogiei și cum ți s-a părut ulti-

ma carte din serie?

M�a încântat să traduc trilogia lui
Coe, deși nici el n�a știut la înce�
put că avea să iasă o trilogie – a și
recunoscut�o într�un dialog cu
public din 2019, la Paris. După

Radu Paraschivescu este scriitor și traducător. De asemenea, este cola -
borator permanent la posturile de radio Digi FM, Rock FM, la postul de
televiziune Digi Sport și scrie pentru „New Money“. A tradus până în
prezent 115 cărți, iar cel mai recent volum este Middle England, 

romanul scriitorului britanic Jonathan Coe, carte publicată în România
de Editura Polirom. Într-un interviu pentru „Suplimentul de cultură“, 
Radu Paraschivescu a vorbit despre parcursul lui ca traducător, 
despre scris, pandemie și despre teama de zbor.
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Casa somnului, mă simțeam deja
pe un teritoriu familiar. Aveam
impresia că�l știu bine pe Coe ca
romancier, mai cu seamă că, îna �
inte de Middle England, traduse�
sem Numărul 11. Mărturii despre
nebunie. Plus Oglinda dorințelor,
chiar dacă asta e o carte pentru
copii. E greu de spus care dintre
volumele trilogiei mi�a plăcut mai
mult. Cu un cântar de farmacie,
Clubul putregaiurilor. Poate și fi�
indcă acolo faci cunoștință cu
personaje care sunt la început de
drum, într�o Anglie greu de con�
fundat, cu tabieturile, idiosincra�
ziile și complexele ei din vremea
thatcherismului. Middle England
încheie frumos trilogia și o aduce
la momentul Brexit, după ce po�
vestea părea să se încheie cu Cer�
cul închis. Coe recunoaște că i s�a
făcut dor de unele personaje și le�a
prelungit viața. Și spune despre
Middle England că, fiind o bucată
literară lucrată în jurul noțiunii
de Brexit, poate fi numită Brexlit.
În aceeași perioadă și pe aceeași
temă a apărut Gândacul lui Ian
McEwan, care se ocupă doar de
Brexit. La Coe sunt mai multe
straturi, mai multe paliere, mai
multe resorturi și povești. Middle
England e un roman cărnos și
parcă un semn de rămas�bun din
partea Angliei care pleacă nici ea
nu știe unde. Un roman infuzat de
nostalgia pe care Coe se pricepe
atât de bine s�o îmbine cu umo�
rul. Am un singur regret: că nu a
mai apărut deloc Sean Harding,
zurbagiul din Clubul putregaiuri�
lor, la ale cărui scrisori „pe adresa
redacției“ mă clătinam de râs în
timp ce traduceam.

Ți se întâmplă să cauți zile în șir
în minte un cuvânt pe care vrei
să-l folosești într-o traducere?

Nu țin minte să fi pățit așa ceva.
Dar am alt exemplu, în care a fost
nevoie să inventez un cuvânt. La
Lincoln între vieți de George
Saunders. Trebuia să găsesc echi�
valentul românesc pentru ceva
care nu era nici targă, nici sicriu,
în care stăteau bolnavii și răniții
care urmau să facă pasul din
lumea viilor în cea a morților,
după popasul într�un interval de
trecere (bardo). Și am inventat
substantivul „bolnăvelnic“. Arhai�
zant, știu. Dar util în situația dată.

Ai o rutină în ceea ce privește
tradusul?

Rutina presupune un singur lu �
cru, același ca la scris: cafea la
ibric, făcută de mine. Îmi place,
mă ajută și ador mirosul. În rest,
fiind o muncă nenormabilă, 

nu�mi propun un număr de pa�
gini pe zi. Cum dă Dumnezeu (no �
roc că dă). La fel și pentru timpul
optim al lucrului: oricând. Pe vre�
muri, lucram bine noaptea. După
un mic episod cerebral, cu patru�
cinci ani în urmă, mi s�a deslușit
că noaptea de obicei se doarme,
așa că am revenit la traducerea în
regim diurn. Singurul reper ră�
mâne pentru mine data de pre�
dare din contract. Îți pot confirma
destui editori că nu întârzii nicio�
dată și că de obicei predau tradu�
cerea mai devreme. Din punctul
ăsta de vedere, I’m everybody’s
darling. Dacă e să aproximez to �
tuși și dacă sunt în formă, pot
preda o carte de 300 de pagini
chiar și într�o lună, cu condiția să
nu mai fac altceva. Ceea ce nu în�
seamnă că aș putea traduce două�
sprezece cărți pe an, nici vorbă.
Nu poți ține un asemenea ritm.
Dar îmi amintesc că mi�am fixat
recordul personal în 1993, când
Doina Uricariu mi�a cerut să tra�
duc pentru Editura Olimp The
Holcroft Covenant de Robert Lud�
lum, un thriller de 600 de pagini,
într�o lună. Ea a avut nebunia s�o
ceară, iar eu să livrez, luându�mi
concediu fără plată de la Biblioteca
Națională, unde lucram atunci.
Bonus: am scris de mână. Compu�
terele nu apăruseră, iar mașina de
scris era la reparat. 

Cele mai frumoase momente din

timpul traducerii unei cărți?

Pentru mine, cel mai frumos mo�
ment e cel în care nu mai trebuie
să fixez vârful paginilor de la în�
ceput cu nimic (un presse�papier,
cana în care am douăzeci de pi�
xuri, tocul ochelarilor, pillulier�ul
în care țin medicamentele etc.).
Înseamnă că am trecut de jumă�
tate, iar cartea, dacă e legată cum
trebuie și are flexibilitatea nece�
sară, stă deschisă singură, fără au�
xiliare caraghioase. 

Raiul traducătorului? 
Dar iadul său?

Recunosc că nu mi�am pus nicio�
dată problema. Pot bănui însă că,
măcar pentru unii, raiul ține de
micul frison (semi)demiurgic care
face din traducător tot un fel de
creator – la drept vorbind, de re�
creator. Iadul? O lipsă de recu �
noaștere cvasitotală, însoțită de
tarifele batjocoritoare care se
practică la noi. Există traducători
care trăiesc doar din așa ceva și
care din cauza asta, a plății mize�
rabile, își iau mai mult decât pot
să ducă. Termenele se apropie și
se încalecă, timpul e tot mai puțin,
banii se dau în unele locuri cu 

întârziere, începe să se instaleze
panica. Iadul traducătorului ro �
mân nu e dat de dificultatea textu�
lui, ci de precaritatea veniturilor și
a statutului. Știți vreun traducător
de calibru care are emisiuni TV,
rubrici în ziare, invitații la con �
ferințe, răsfăț mediatic?

Niște traduceri amuzante și
greșite pe care le-ai descoperit
în cărțile citite? 

Ohohoho, aș putea scoate o carte
doar cu așa ceva (iată o idee!), dar
mă sfiesc. Până prind curaj, iată
două care�mi aparțin. Din nea �
tenție, dar asta nu e o scuză. În
Dezinformatorul lui Frederick
Forsyth am tradus the bonnet of
the car prin „boneta mașinii“ în
loc de „capota mașinii“. Ca om
care a făcut armata, știam că
mașinile nu au bonetă, iar ca ab�
solvent de engleză știam că bon�
net înseamnă „capotă“. Culmea e
că redactorul fie a fost neglijent,
fie a mizat pe scrupulozitatea mea
și a trecut grăbit prin text. Și a
apărut așa. Iar în altă carte mi se
pare că am tradus navel prin
„pântece“, deși mă gândeam la
„buric“ și știam că asta înseamnă.
În ce privește chixurile altora, pe
cele mai multe le�am încasat pe
când făceam masiv redactare de
text. M�au cutremurat multe:
„Duș manii și�au primit ce era al
lor de la capătul cu mâner al sa�
biei“, „Vă dați seama ce catastrofă
ar produce un cap de război?“
(warhead, adică „focos nuclear“),
„Galeriile lui tata“ (Tate Gallery) și
ceva pitoresc�decoltat prin com �
binația de neologism și vocabular
argotic, din Harold Robbins: „«Ți�a
plăcut?» întrebă ea, balansându�i�se
gânditoare în carici“.

La ce lucrezi acum? 

Pare greu de crezut, dar nu traduc
nimic. Le�am predat Troia lui
Stephen Fry celor de la Editura
Trei la începutul lui februarie și
constat că, pentru prima dată în
ultimii 25 de ani, nu mai am nimic
altceva. Asta mi�ar da timp să mă
ocup doar de scris. Adică de un
volum de povestiri italiene, pe
care l�aș lansa măcar la apă, dacă
nu și la târg, pe la sfârșitul primă�
verii. Sunt pe punctul de�a ter�
mina o povestire care se cheamă
Acul de aur sau ochii Glorianei.
Volumul are titlul provizoriu Mis�
terele din Fiumelatte.

Cum au fost pentru tine scrisul
și tradusul în 2020? Știu că ai
publicat două volume și patru
traduceri, dar câte au fost lucra-
te în 2020?

E adevărat, bilanțul aparițiilor nu
e totuna cu cel al eforturilor. Rec�
viem vesel pentru tata și Vitrina
cu șarlatani au fost totuși scrise
cu adevărat în pandemie, în 2020.
Recviemul a avut o detentă fulger
și l�am scris dintr�o răsuflare, în
martie, după ce absența tatei m�a
curentat câteva zile la rând mai
rău decât de obicei. Vitrina a avut
nevoie de ceva mai mult timp,
poate și fiindcă a trebuit să petrec
o vreme în adâncurile imposturii,
nocivă sau nu, pentru documen�
tare. În ceea ce privește traduce�
rile, Eroii și Oglinda dorințelor au
fost lucrate în 2020, la fel ca Mid�
dle England, care a apărut în 2021.
Pastoralia și Bărbatul cu haină
roșie au fost traduse în 2019. Re�
cunosc că nu m�am simțit stresat
și că am lucrat poate chiar mai
bine decât în anii normali. N�am
avut frustrări decât privind nepu �
tința de�a mă plimba prin oraș,
prin cafenele și librării sau cu me�
troul, loc predilect și preferat de
lectură.

O predicție pe care ai făcut-o 
„la tine-n cap“ la începutul 
pandemiei?

Pandemia a fost pentru mulți pri�
lejul de�a fi ridicoli, chiar de�a
persista în penibil. De la înălți �
mea nepriceperii mele, am pro�
nosticat pe la jumătatea lui
mar tie că în România vor fi cam
1.500�2.000 de morți și că totul se
va termina în șase�șapte luni.
Sigur că am fost caraghios, dar
măcar pronosticul nu l�am dat la
televizor. Ce�i drept, nici în capul
meu, ci într�un tête�à�tête. Pe
lângă ce bazaconii și abjecții am
văzut și am auzit de atunci în
media, mă consider un ageamiu
aproape onorabil.

Traducătoarea Mihaela Ghiță
mi-a vorbit, într-un interviu,
despre cum s-a molipsit de la
tine de teama de zbor, după ce
ați zburat în același avion spre
un târg de carte. Îți mai
amintești momentul?

Crezi că eu mai știu? Îmi pare rău
că i�am produs turbulențe, n�am
vrut. Oricum, am mai multe po �
vești. Într�una, plecam spre Ma�
drid, citeam încordat dintr�un
Pérez Reverte (when in Spain, știi
cum e...) și vecinul din dreapta
mi�a atras atenția că țin cartea in�
vers. De�asta mi s�o fi părut alam�
bicat textul. Sau poate că am
po vestit cum am fost la psiholog
și cum mi s�a pus întrebarea:
„Ți�e frică să nu cazi? De ce? De
câte ori ai căzut până acum?“. Sau
poate despre felul în care aceeași
doamnă psiholog a mers cu mine
la aeroport, unde am admirat îm�
preună decolări și aterizări, după
care mi�a recomandat să�mi cum�
păr un avion de jucărie, cu teleco�
mandă și baterii, și să mă joc cu el
prin casă. 

O întrebare pe care nu ți-a 
adresat-o nimeni într-un inter-
viu și la care ți-ar fi plăcut să
răspunzi? 

Nimeni nu m�a întrebat cum am
mai găsit resurse să continui ca
scriitor și ca traducător după un
început prost în ambele direcții.
Cred că aș fi dat vina pe zodie.
Leul e tenace și nu acceptă înfrân�
gerile, așa se spune.

Prima ta amintire?

Sunt la Costinești, proaspăt trezit
din somn, iar bunica din partea
tatei, venită în vizită de la Cons �
tanța, îmi dă să mănânc niște
dude. Are un pulover gros de lână
și căciuliță. E iulie. Eu mor de
cald, ea pare să se simtă bine.

Ce face acum Radu Paraschives-
cu într-o lume paralelă în care
nu scrie și nu traduce?

Răspunde la întrebări pentru 
interviuri și se pregătește să�și
scurteze viața cu cine știe ce Poli
Iași – Chindia sau Academica –
Gaz Metan. SDC

Un roman 
infuzat de nostal-
gia pe care Coe 
se pricepe atât 
de bine s-o îmbine
cu umorul.
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MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

De o astfel de cunoaștere a aces�
tor alternative se servește, magis�
tral, una dintre vocile marcante
ale timpului prezent în literatură,
scriitoarea poloneză Olga Tokar�
czuk, născută în Sulechów în 1962
și câștigătoare a Premiului Nobel
pentru Literatură în 2018. 

Pentru romanul Rătăcitorii
(2018) a obținut Man Booker In�
ternational Prize, iar Poartă�ți
plugul peste oasele morților
(2009) a fost ecranizat de regizoa�
rea Agnieszka Holland. Rezultatul
a fost premiat cu Ursul de Argint
la Festivalul Internațional de Film
de la Berlin. Pe lângă volumele de
povestiri, mai multe romane care
îi poartă semnătura au fost tra�
duse și la noi: Casă de zi, casă de
noapte, Călătoria oamenilor Căr �
ții și Străveacul și alte vremi sunt
doar câteva exemple. 

Dacă am putea să privim
printr�o lupă miraculos con�
struită, am zări, dincolo de ceea ce
se vede cu ochiul liber, posi bi �
lități infinite. Straturi suprapuse
de alternative pe care Olga To�
karczuk le desprinde și le trans�
formă în povestiri care demon �
strează multiplele fațete ale unei
lumi nevăzute, dar imaginate.
Ceea ce ne povestește este sau a
fost posibil, ceea ce ne face să
vedem cu ochii deschiși poate re�
veni oricând sau, mai ales, ni se
poate întâmpla și nouă.

În volumul Povestiri bizare,
un medic din secolul al XVII�lea
se confruntă cu descoperirea
unor ființe umane care�și guver�
nează existența după cu totul alte
legi, într�o altă povestire viitorul
este supus posibilității de a avea
lângă noi egoni, un soi de clone
ale prezentului, care pot fi deco�
nectate însă oricând și care ar
putea îndeplini cu succes alte ro�
luri ale noastre (de scriitor, de 

părinte, de bonă). Un văduv pensio�
nar descoperă, cu stupoare, că rea�
litatea pe care a cunoscut�o de�a
lungul întregii sale vieți își
schimbă contururile, se ține de
șotii, transformă culorile și di�
luează certitudinile.

TIMPUL VĂZUT 
DOAR CA UN SUPORT

Întocmai ca un lichid care își
schimbă forma și nuanța, realita�
tea lumilor despre care Tokar�
czuk scrie de�a lungul carierei
sale și, mai ales, în acest nou
volum de povestiri, este o posibi�
litate palpabilă, oricât de stranie
și, adesea, sordidă. Iar asta se în�
tâmplă tocmai pentru că autoarea
nu se îndepărtează niciodată de
existența umană, ci țese căi către
lumile posibile și nemaiîntâlnite
pornind de la elemente concrete,
mundane. Un beci cu conserve de
iarnă lăsate fiului „moștenitor“,
neverosimila transformare a tim�
brelor dreptunghiulare în timbre
rotunde, un transplant de inimă
înconjurat de mister. Dar reali �
tățile personajelor Olgăi Tokar�
czuk au aproape întotdeauna ca
misiune dezvăluirea unor meca�
nisme care, în contemporan, scâr �
țâie, se șubrezesc sau fac mai mult
rău decât bine. 

Cum ar fi ca totul să fi fost în
baza unui mecanism bine organi�
zat, sistematizat și etichetat, astfel
încât lumea să aibă câte un sfânt
în fiecare zi? Sunt scenarii pe care
scriitoarea le inserează direct în
miezul unor întâmplări aparent
banale sau, cel mult, firești. Dar,
de exemplu, în povestirea Calen�
darul sărbătorilor omenești, o 
zeitate semiumană, în fapt un
trom pe�l’œil, un Monodikos inca�
pabil să reacționeze, dictează
viețile celorlalți oameni. În Trans�
fugium, alternativa în fața morții
e începerea vieții ca animal, ca o
altă formă de existență, abando�
nând amintirile din timpul vieții

omenești, dar continuând să tră �
iești. Niciodată Olga Tokarczuk
nu se îndepărtează prea tare de
ceea ce cunoaștem deja, de ceea ce
ne înconjoară și ne face să credem
că nu s�ar putea schimba. Aceste
povestiri sunt însă, sub exercițiul
îndelungat și revelator al scriitoa�
rei poloneze, o reușită continuă a
ceea ce�am putea lua drept bizar.
Insolitul este credibil în povesti�
rile sale.

Universurile care se întretaie
și timpul văzut doar ca un suport
pe cadrul căruia să se poată
desfășura aceste lumi nu sunt
ținute secret față de cititor. Olga
Tokarczuk le dezvăluie, le subli�
niază și le aduce pe tăvi de argint,
cu o plăcere vădită în a scrie despre
convingerile care îi dictează în�
treaga operă. Acolo unde totul este
posibil, în lumea�cochilie, pe spi�
narea unui melc mitologic, totul
poate să fie desăvârșit, regăsindu�se
însăși creația, esența scrisului.

Omul din viziunea scriitoarei
poloneze este cel care și�a dorit să
depășească și mai mult condiția
deja existentă, este cel care, întoc�
mai ca în romanul lui Karel Čapek,
a vrut să cucerească Absolutul.

CANDOARE, ÎNȚELEPCIUNE 
ȘI EMPATIE

În fiecare povestire din volum, re�
gulile jocului sunt întotdeauna
altfel. Ceea ce se întâmplă poate
că s�a mai întâmplat deja sau, mai
ales, s�ar putea întâmpla din nou.
Strânsa legătură cu firescul și, în
paralel, aducerea în prim�plan a
unor realități ireale și insolite
sunt factorii unei ecuații reușite,
unei povestiri care convinge, din
nou și din nou, că nu suntem ni�
ciodată la o prea mare depărtare
de oricare dintre lumile Olgăi To�
karczuk. În Copiii verzi sau Istori�
sirea straniilor întâmplări petre� 
cute în Volînia, relatate de Wil�
liam Davisson, medicul Maiestății

Sale Ioan Cazimir, suntem foarte
aproape de ceea ce ar părea o so�
cietate utopică, de ceea ce marii
filosofi ai lumii și�au imaginat în
diferite forme. Dincolo de critica
pe care Olga Tokarczuk o aduce
asupra a nenumărate aspecte ale
timpului prezent (religia ca meca�
nism de control, regimul dictato�
rial, inerția ființei umane în
pro pria sa viață sau imposibilita�
tea de a alege pentru sine), ana�
liza asupra vieții moderne tră �
  dează un fel de dorințe�avertis�
ment, un fapt concret care să
tragă un semnal de alarmă, o do�
vadă că ceva din oricare dintre
povestirile sale s�ar putea petrece
oricând.

În Vizita, unul dintre egonii
din familia „homogenetică“ pare
să fie un alter ego al scriitoarei
care nu se sfiește să lase să pă�
trundă lumina dinspre ceea ce
există cu adevărat: „Trăim cu toții
din istoriile neverosimile, fantas�
tice pe care le plăsmuiesc eu. De
aceea trebuie să dorm și să visez.
Din punct de vedere moral, faptul
că te poți întreține din mistificări
și plăsmuiri e ceva suspect, dar
oamenii fac lucruri și mai rele“.
Faptul în sine contribuie și mai
mult la această impresie con�
stantă de verosimil chiar și în fața

unora dintre cele mai frumoase,
stranii și năucitoare lumi pe care
le construiește Olga Tokarczuk. 

Analiza asupra lumii contem�
porane are în ea candoare, înțe �
lepciune și empatie: „De ce, de
când e lumea lume, întotdeauna
unora le lipsește totul, iar alții au
prea multe. De ce copilăria du�
rează atât de mult și nu�i mai lasă
omului suficient timp pentru ma�
turizare și reflecție, pentru a
învăța din propriile greșeli. De ce
oamenii, chiar dacă vor să facă
bine, fac rău. Și de ce e atât de
greu să fii pur și simplu fericit“.

În mâinile sale, modelul a
ceea ce cunoaștem se transformă
în ceea ce ar putea deveni dacă nu
suntem suficient de atenți, dacă
ne uităm pe noi înșine și dacă nu
alegem, în fapt, să admitem că,
într�o formă sau alta, toate aceste
realități există, au existat sau ar
putea exista. Prin tot ceea ce scrie,
misiunea Olgăi Tokarczuk reușeș �
te. Atâta vreme cât o citim sun�
tem, fără îndoială, mai aproape de
adevăr și de ceea ce ne dorim, în
fapt, de la viață. SDC

Olga Tokarczuk, Povestiri bizare,
traducere din limba polonă de
Cristina Godun, Polirom, 2020

Mai aproape de adevăr
cu Olga Tokarczuk
În mijlocul fiecărei lumi se află lumi mai mici, invizibile la prima
vedere, dar care au nevoie de un singur gest pentru a ieși la iveală.
Ascunse într-o cochilie, aceste realități în spirală ne sunt
întotdeauna alături, prezențe ireale, dar posibile. 
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A fost un geniu. Un superstar
lucid care a navigat zâmbind
între tradiţie și inovaţie, cu o
curiozitate copilărească și o
poftă nebună de fun, pe scenă
sau în studio. Într-o carieră de
peste 50 de ani, efervescenţa
cu care a investit tot ce i-a tre-
cut prin minte și mâini a însem-
nat jazz, fusion, muzică pentru
copii sau clasică, genuri des -
pre care credea că au aceeași
sursă primară. Un mastermind
al muzicii secolului 21, pianist,
compozitor și bandleader. Ar-
mando Anthony „Chick“ Corea,
una dintre cele mai admirate
figuri ale jazzului contempo-
ran, supranumit și The
Chameleon, a murit de o formă
rară de cancer pe 9 februarie
2021, la vârsta de 79 de ani
(1941-2021). 

Să redefinești un gen muzical în�
seamnă practic să închei cu tra �
diția, dar acesta nu a fost un
principiu agreat de Chick Corea.
Claviaturist (pian, pian electric și
sintetizator), compozitor și aran�
jor, Chick a fost un lider cu studii
muzicale clasice, al cărui talent
magnific a experimentat diverse
granițe stilistice și a schimbat
cursul istoriei jazzului. Și�a rami�
ficat arta în multiple direcții, cu o
viteză uluitoare:hard�bop, fusion
și latino, dar și muzică clasică. Co�
pilul care a crescut jucându�se la
pian și tobe a învățat să improvi�
zeze de la tatăl său, trompetist
într�o trupă dixieland. A studiat
cu un pianist concertist și a cântat
Mozart, Bartók și Gershwin, a fost

partenerul unor staruri ca Miles
Davis, Béla Fleck, Herbie Han�
cock, John McLaughlin și Bobby
McFerrin, dar și a unui Friedrich
Gulda sau London Philarmonic
Orchestra, cu aceeași energie și
entuziasm în fiecare gig distractiv
pe care l�a trăit pe o scenă. În
ciuda diversității producției sale
muzicale, Corea nu a fost nicio�
dată un artist cu identități multi�
ple. Indiferent de schimbările
armonice și ritmice din colaboră�
rile sale, în Armando’s Rhumba,
Children’s Song sau Concertul
pentru cvintet de jazz și orchestră
de cameră „The Continents“, a
sunat întotdeauna ca el. Ca Chick
Corea, cameleonul bine temperat.

În anii ’60, începe studii mu�
zicale la Columbia University și
Juilliard, pe care le abandonează
după șocul unui concert Davis 
& Coltrane, pentru a cânta în 

diverse trupe profesioniste, între
care cea a percuționistului cuba�
nez Mongo Santamaria va avea un
rol important în devenirea sa. La
scurt timp, Corea se impune ca un
pianist de primă linie în colaborări
cu Stan Getz, Sarah Vaughan sau
Herbie Mann. Se va alătura trupei
lui Davis, în care va juca un rol
cheie în tranziția către contempo�
ran a marelui trompetist, prin Bit�
ches Brew și In A Silent Way. 

În anii ’70 și�a format propria
trupă, revoluționara Return to
Forever, care a cântat una dintre
cele mai vibrante muzici ale epo�
cii fusion, un gen care, deși atât de
criticat pentru excese, a fost unul
dintre puținele momente în care
jazzul era sold�out și intra în to�
purile internaționale. În deceniile
care au urmat s�a aruncat cu suc�
ces în nenumărate proiecte, mă�
sură a talentului și posibilităților
sale nelimitate, de la duouri rafi�
nate, precum cel cu vibrafonistul
Gary Burton, până la The Chick

Corea Elektric Group, proiect și
trupă trendsetting, cu care va face
turnee în deceniile ’80�’90, la fel
și cu sextetul acustic Origin. În
1992 înființează Stretch Records,
propria casă de discuri, iar după
2000 se implică iar în noi aventuri
cu tușe fusion, reunirea Return to
Forever și albumul Vigil (2013),
dar revine și la intimitatea subtilă
a trioului acustic, o primă și sta�
tornică iubire încă de la Now He
Sings, Now He Sobs (1968). Ulti�
mul său al bum, Plays, un solo live
din 2020, e o trecere în revistă a
abilităților unui muzician magni�
fic, de la bebop la clasic și alte
influențe stilistice. 

Stilul Chick Corea e dificil de
definit, indiferent că e vorba de
perioada începuturilor, care a
influențat mai târziu zeci de pia �
niști, de epoca fusion (numită
jazz�rock la vremea respectivă)
sau colaborările comerciale care
i�au adus succesele din main �
stream. Principala caracteristică a
artei lui e cea arhitecturală – „per �
formanța“, spunea el, „înseamnă
crearea spațiilor și umplerea lor
cu gust“. Nate Chinen, criticul de
jazz de la „The New York Times“, 
l�a numit cândva „extrem de mo�
dern, simplificat și raționalizat,
foarte progresiv, un stil în care ar�
monia și ritmul sunt ambele de
tip turbocompresor“. Dincolo de
etichete, sunetul său pianistic era
clar și pregnant, susținut mereu
de efervescență ritmică și de o ve�
locitate virtuoză. Chiar Corea a
declarat cândva că vede pianul ca
pe un instrument de percuție, iar
energia debordantă cu care își ex�
punea temele îi lăsa deseori fără
replică și cu zâmbete largi pe co�
legii de trupă, în numeroasele jam
session. Chick iubea muzica live
și, mai ales, comunicarea cu pu�
blicul, datorită căruia fiecare con�
cert devenea o bucurie – ascultați
primul track din Plays, cu un ri�
tual pe care pianistul îl urma cu
sfințenie în fiecare live, prin care
un simplu și hazliu exercițiu de
acordaj se transforma într�un dia�
log incandescent.

A înregistrat constant, peste
100 de albume, și a fost mereu pe
drumuri, neobosit, în turnee in�
terminabile, peste tot în lume

(chiar și în România a cântat de
patru ori – în 2008 la Bucharest
Masters of Jazz Festival cu John
McLaughlin, Christian McBride,
Vinnie Colaiuta, Kenny Garrett, în
2009 cu Stanley Clarke, Lenny
White, în 2012 cu Gary Burton și la
Timișoara în 2017 pe scena JazzTM
alături de Elektric Band). A făcut
muzică până în ultimele clipe: a
cântat în ianuarie 2020 la ceremo�
nia premiilor Grammy, al cărui
câștigător a fost de 23 de ori! În
afară de Plays, ultimul album, în
același an pandemic, muzicianul
întotdeauna generos și cooperant
și�a împărtășit gratuit se siunile de
practică muzicală online cu toată
lumea: „OK. Come on in and join
me for a practice session!“.

Fun a însemnat și creația –
totuși, „distracția“ nu trebuie con�
fundată la Chick Corea cu lipsa de
seriozitate, fiind mai mult senti�
mentul unei mereu prezente bu�
curii. Ca și în interpretare, com�  
pozițiile sale sunt locuite de
această bucurie insațiabilă, fie că
e vorba de 500 Miles High de pe
emblematicul Return to Forever
sau muzica clasică: un concert
pentru pian și orchestră, minia�
turi pentru pian solo à la Béla Bar�
tók, lucrări pentru orchestră
simfonică sau ansamblu cameral
și numeroase aranjamente. Dar
compozitorul�pianist nu a pus ni�
ciodată preț pe categorisirile mu�
zicale: „dacă criticii i�ar întreba pe
muzicienii ce cred despre ceea ce
se întâmplă, ați descoperi că există
întotdeauna o fuziune de genuri.
Toate acestea înseamnă o dezvol�
tare continuă, o contopire conti�
nuă a diferitelor curente“, spunea
pentru „The Times“ în 1983. 

Într�un ultim mesaj către fani,
postat de familie pe pagina sa de
Facebook pe 11 februarie 2020,
Chick Corea a spus: „Vreau să le
mulțumesc tuturor celor care de�a
lungul călătoriei mele au ajutat ca
focul muzical să se păstreze strălu�
citor. […] Misiunea mea a fost din�
totdeauna să aduc bucuria de a
crea oriunde am putut și să o fac
împreună cu toți artiștii pe care îi
admir atât de mult – aceasta a fost
bogăția vieții mele“. SDC

Magnificul Chick.
Cameleonul bine temperat

Ce face muzica
pentru oameni?
Stimulează ceea
ce este natural, 
în noi toţi.

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Bărbatul
din spatele ceţii, de Florin Iri -
mia, care va apărea în curând
în colecţia „Ego. Proză“ 
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Cronica unei 
despărţiri întârziate

În anul al treilea de facultate, prie�
tena mea de atunci, cu care îmi
pierdusem virginitatea la sfârșitul
liceului și despre care credeam că
la un moment dat îmi va deveni
soție, a decis să mă înșele cu un
bărbat mult mai în vârstă, căsăto�
rit și care avea o fetiță.

Aveam 20 de ani pe atunci și
mă credeam destul de cool, dar nu
și față de ea, faptul că fusese prima
femeie cu care mă culcasem îmi
crease un anumit sentiment de in�
ferioritate față de ea, chiar și o oa�
recare devoțiune, aș putea spune,
lucru care mă făcea dornic să�i în�
deplinesc toate do rințele și să fiu
foarte înțelegător când mă trata cu
indiferență, uneori chiar și cu dis �
preț, pentru ca apoi să se simtă vi�
novată și să�mi răsplătească bu �
nătatea înzecit, oferindu�mi�se în
cele mai nebănuite moduri cu
putință, provocându�mă s�o pedep�
sesc pentru felul în care�mi vorbise
sau se purtase și așa mai departe.

Nu era prima dată când mă
înșela, fusesem prevenit de iubitul
ei anterior, cel pe care îl înșelase cu
mine, că într�o zi îmi va veni și mie
rândul, și�mi venise, destul de de�
vreme chiar, când a început să 

se�ntâlnească după cursuri cu un
coleg de facultate despre care știam
c�o plăcea și că în câteva rânduri
ieșiseră împreună la o cafea. Nici el
nu era singur, vreau să spun că și el
avea la rândul lui o prietenă, și�ntr�o
zi m�am pomenit cu ea la ușă, ner�
voasă, pusă pe harță – așa am aflat
practic că eram înșelat –, dar vădit
tulburată, încât a trebuit s�o mint
că nu se întâmplase nimic între ei
și, pentru că nici mie nu mi�a picat
bine, în seara aceea am hotărât să
am o discuție cu prietena mea.

Am invitat�o la restaurant,
într�un loc unde mai fusesem și
unde mâncarea era bună și nu
foarte scumpă, și, stând așa la masă,
amândoi cu un pahar de vin roșu în
față, i�am spus ce mi se întâmplase
și că fusese o scenă penibilă, iar ea
n�a tăgăduit, nu că fusese o scenă
penibilă, asta n�avea de unde să
știe, ci că avusese o aventură cu acel
coleg, ba mai mult, mi�a spus că îi
părea rău că a trebuit să aflu în
acest fel și că nu știa ce�i venise, însă
să nu cred cumva că se culcase cu
el, nimic de genul ăsta, fusese așa,
mai degrabă o cochetărie, o scă �
p(ăr)are inocentă, și că n�avea să se
mai vadă cu el niciodată. Am plâns
puțin amândoi, ne cam îmbătase�
răm cu vinul roșu din care în final
am comandat două sticle, dar una
peste alta ne�am simțit bine și 
ne�am jurat credință veșnică.

În noaptea aia am făcut din
nou dragoste la dușuri, mergeam
frecvent împreună și făceam duș,
cabinele nu aveau ușă, așa că luam
un prosop lung cu noi, pe care îl
atârnam în cadru, trecân du�l pes �
te un grilaj și înnodându�l la am�
bele capete, apoi dădeam drumul
la apă și ne săpuneam reciproc,
curățându�ne ca două pisici, mi�
nute bune numai asta făceam,
după care ea se�ntorcea și se lipea

de peretele ud și lucios, iar eu in�
tram în ea pe la spate și cel mai
mult îi plăcea când știa că mai erau
și alții acolo, o excita la nebunie să
știe că nu era singură în timp ce
avea orgasm, poate și pentru că
zgomotul apei era mai puternic și
strigătele ei, oricum înăbușite, pu�
teau fi o idee mai puțin cenzurate.

Am dus�o așa vreo lună și
ceva, incidentul cu colegul fusese
chiar în primele săptămâni din
octombrie, apoi, pe la începutul
lui decembrie, am văzut�o cum se
schimbă din nou, cum devine
iarăși disprețuitoare și distantă și
am știut că ceva se întâmplă.

Într�o zi mi�a spus că se duce
să probeze nu știu ce haine pe
care fratele unchiului ei, care era
șofer de tir, le adusese din străină�
tate și când m�am oferit s�o în �
soțesc mi�a spus că mai bine se
duce singură, după care peste vreo
săptămână s�a dus iarăși și peste
încă o săptămână din nou și de fie�
care dată în weekend, pe care până
atunci ni�l petreceam împreună.
Se apropia vacanța de�acum și tre�
buia să ne întoarcem fiecare în
orașul din care venise, dar ea era
din ce în ce mai morocănoasă și
mai repezită și de fiecare dată când
se întorcea de la fratele unchiului
ei se întorcea cu și mai multe haine
și odată chiar cu o sticluță de par�
fum și de fiecare dată când pleca la
el se îmbrăca sexy și se machia ca
o cocotă, dar o cocotă cu stil, încât
mă excita și pe mine. Într�unul din
weekendurile acelea mohorâte, în
timp ce ea stătea aproape goală în
fața oglinzii, am tras�o de mână 
și�am trântit�o pe pat și în timp ce�
o sărutam pe ochi, pe gât, pe buze,
pe umeri și pe păr, iar ea era fier�
binte și mirosea a parfumul pri�
mit de la el, am început s�o întreb
„de ce faci asta?“, „eu de ce nu�ți

ajung?“, „ce are el și n�am eu?“, la
care ea m�a împins cu o brutali�
tate de care n�o credeam în stare
și a urlat la mine „pentru că nu
ești tu, pentru că e altfel, pentru
că mă plictisesc de moarte, pentru
că mă urăsc, pentru că știu c�am
să mor tânără și nu vreau să mor,
nu vreau să mor!“. „Pentru ce
vorbești așa?“, am întrebat�o. „Nu
băga moartea la înaintare, nu veni
cu din astea“, și ea a zis „pentru că
ăsta�i adevărul“ și apoi mi�a po�
vestit un vis pe care�l avusese
într�o vreme, mai demult, dar care
îi revenise acum să�i tulbure nop �
țile, un vis în care îi apărea un
moșneguț cu părul alb, lung și cu
barbă și care părea blând și ino �
fensiv la�nceput, însă după un
timp începea s�o pipăie și ea nu
înțelegea de ce face asta, dar nici
nu�l oprea, apoi pipăială se inten�
sifica, moșulețul rânjea la ea, dez�
velindu�și dinții murdari și stri� 
cați, și în jurul lui puțea a nespă�
lat, iar ea se oripila, dar într�un fel
îi și plăcea, îi plăcea chiar dacă i
se făcea greață de el în timp ce de�
getele lui murdare, cu unghii
lungi și galbene, continuau s�o pi�
păie din ce în ce mai obscen și mai
brutal, căci bătrânelul, zicea ea,
era moartea și faptul că în vis nu�l

respingea, deși ar fi vrut să�l res�
pingă, îl interpreta ca însemnând
că era atrasă de moarte și avea să
moară devreme. SDC

Florin Irimia – Bărbatul
din spatele ceții

CARTEA
„N-am avut nici cea mai mică intenţie să continui Mis-
terul mașinuţelor chinezești în vreun fel, de fapt, eram
convins că spusesem cam tot ce avu sesem de spus 
despre mine și copilăria mea. Doar că acum nici nu
puteam să ignor tot ce văzusem acolo, în micul meu vis,
să mă prefac că el nu existase. Așa că, încet-încet, am 
început să scriu iar, să aștern pe hârtie, cum se spunea

cândva, tot ce văzusem atunci și chiar și ce nu văzusem,
și în felul acesta, cartea care acolo, în lumea aceea, era
deja scrisă, a-nceput să se răsfire, ca păpădia bătută de
vânt, numai ca să se poată-nchega la loc în lumea asta.
Și pentru că ea e tot despre un mine, care nu sunt chiar
eu, și despre părinţii mei, care nu sunt chiar ei, și pentru
că, la urma urmei, provine din aceeași combinaţie de
frustrare și acceptare, de tandreţe și nostalgie, plus un
dram de nebunie, îmi dau seama că și cărticica asta nu
poate fi dedicată decât tot lor... părinţilor mei.“ SDC

AUTORUL
FLORIN IRIMIA (n. 1976, Iași), lector
doctor la Facultatea de Litere a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași. Semnează cronici literare
începând din 2001 în calitate de
colaborator al revistelor „Observa-
tor cultural“, „Noua literatură“,
„Dilemateca“, „România literară“,
„Timpul“ și „Suplimentul de cul -
tură“. În 2009 debutează ca proza-
tor în revista „Noua literatură“ (sub
pseudonimul Eduard Tăutu), iar în
2011 publică romanul de debut, 
Defekt, la Editura Brumar. Este
prezent în antologia Alertă de grad
zero în proza scurtă românească
actuală (editor Igor Ursenco),
apărută la Editura Herg Benet. A
mai publicat proză scurtă în revis-
tele „Familia“, „Timpul“, „Zona
literară“, precum și în „Ziarul de
Iași“. La Editura Polirom i-au mai
apărut volumele O fereastră
întunecată (2012), Câteva lucruri
despre tine (2014) și Misterul
mașinuţelor chinezești (2017). SDC
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BOGDAN CREȚU

După ce am bâjbâit năuc mai bine
de o sută de pagini, simțind cum
ceea ce fermentează în mine nu își
găsește forma potrivită, nu se
așază în ritmul pe care îl intuiam,
mi�am dat seama într�o bună zi
(știu și acum capitolul, știu și că
scriam în pat, abia îmi cumpăra�
sem un laptop de care eram în�
cântat, dar nu asta contează) că
am reușit, parcurgând răbdător și
stângaci șicane după șicane, să�i
fixez tonalitatea. După aia totul a
venit de la sine. Au început să
curgă capitolele lungi, tot mai
lungi. Am încercat să aduc puțină
disciplină, dar, din păcate, viața
mea nu�mi oferă zilnic nu timpul
(pentru că timp avem, fiecare din�
tre noi, berechet, fix atâta cât e ne�
voie să facem ceea ce suntem în
stare să facem; e ultimul lucru de
care trebuie să ne plângem: timp
îți faci, nu ai), ci starea aia bună
din care știu că pot scrie. Cu ener�
gie, compulsiv, dând nu doar ce
pot da, ci un pic mai mult. Mereu

un pic mai mult. Altfel nu iese.
După ce am știut că am fixat di �
recția, restul a fost un joc amu�
zant, cu nesfârșite posibilități.

Scriu nu doar ușor și mult
într�o repriză, fără să șterg, fără
ezitări, ci și cu mare bucurie. Mult
îmi ia însă până să ajung la scris:
până diger cutare sau cutare idee,
până simt că am intrat în perso�
naj, până văd capătul cutărei
scene. Sunt un fel de bovină încă �
pățânată: înghit mult, metaboli�
zez puțin, dar rumeg mai tot
tim pul. Dacă adun timpul fizic de
scris, nu cred să fie mai mult de
trei luni. Dacă pun la socoteală
ezitările, căutările, paginile scrise
și abandonate, revenirile, micile
reglaje, apoi uitarea, răstimpul de
care am avut nevoie ca textul să se
răcească pentru a putea reveni
asupra lui cu alți ochi, cu răceală,
cu un strop necesar de sarcasm
sau chiar de cinism – atunci se
adună poate mai bine de doi ani.
Doi ani în care am avut micul meu
secret. Am scris în tot timpul zeci
și poate sute de articole, cronici,
prefețe, studii, am ținut sute 
de ore de curs, am făcut munci 

administrative pentru care nu am
nici o chemare, care mă storc și
mă fac să mă simt vinovat, dar 
mi�a făcut bine să pot fugi în acest
spațiu numai al meu, care nu se�
măna cu nimic din ce mi se întâm�
plă în viața civilă. 

Apoi, când am înțeles că se
adună de�un roman, mi�am pus
problema, jumătate autoironic,
jumătate îngrijorat, cum ar fi să
iasă chiar o carte de aici? Prima
idee a fost să�l public sub pseudo�
nim. Și, firește, să�i trag o radere
în „Observator cultural“. Dar nu
mi s�a părut fair play, prea redu�
ceam totul la farsă. Mi�am zis că
scriitor e cel care își asumă scrisul.
La fel de important ca scrisul în
sine: asumarea lui. Nu mi�e ușor,
unora le�am putut părea, nu�mi
dau seama cum, om serios. De�
acuma, știu, s�a dus: voi fi ca unul
care a fost zărit în locuri dubioase.
Nu spun care. Dar să știți că și eu
v�am văzut pe voi! Eu am scris,
dintr�o pornire ludică, dintr�o ne�
voie de altceva. Singura legătură
dintre mine și roman e că toate cu�
vintele alea au trecut prin capul
meu. Că mi le�am putut imagina.
Una dintre cele mai fascinante
experiențe din viața mea. Nu o re�
gret, m�a făcut om. 

Nu e nimic autobiografic în
carte. Cine o citește căutând dâre
ale unei realități pe care crede că
o recunoaște e, o spun fără mena�
jamente, un cititor (sub)medio�
cru. E posibil ca uneori să mă fi

folosit de unele reminiscențe ale
memoriei, dar arbitrar, nu am
făcut copii după natură. Persona�
jul principal, Dinu Zărnescu, deși
e profesor universitar, mi�e nu
doar străin, ci profund antipatic,
l�aș disprețui dacă ne�am întâlni
vreodată. Prea îi ies toate, prea se
zbate într�un soi de paradis erotic
și se crede o victimă. Un superfi�
cial, un imatur, un alintat. Am
vrut să�l omor cu brutalitate, dar
mi s�a părut prea puțin. L�am tri�
mis în lume, l�am părăsit în miș �
care. Ducă�se!

Sunt, asta nu neg, câteva idei
în roman pe care, mai mult din în�
tâmplare decât altfel, le împăr �
tășesc și eu. Una este legată de
mediocritatea civilizației noastre,
de lipsa de provocare, de istoria
bleagă pe care o traversăm, de de�
tracarea sentimentelor, gusturi�
lor și valorilor noastre, de irele�
vanța oricărui gest public, de im�
posibilitatea de a mai fixa adevă�
rul și de retragerea în zona limi �
trofă a intimității, printre puți�
nele zone unde putem reinstaura

intensitatea. Personajul meu e
aruncat de o artistă, Diana, într�o
aventură care îl distruge. Dar îl
face să se simtă viu. 

Am învățat enorm scriind
Cornul inorogului. Sunt un cititor
de proză pătimaș, dar cred că am
devenit un cititor de proză mai
bun. Măcar pentru că am pre �
simțit dinăuntru câteva lucruri.
Aș putea să mă prefac smerit și să
spun că am scris și eu un roman,
nu am pretenții. Dar aș minți.
Cum spunea Victor Eftimiu? „Sunt
modest, cu o singură condiție: să
se știe!“ 

Pentru mine, textul ăsta și�a
făcut treaba, mi�a făcut suporta�
bile anumite perioade aglome�
rate, mi�a mai șters din frustrările
acumulate în ultimii ani, când am
simțit că mă risipesc. Nu mă preo�
cupă, prin urmare, soarta cărții
mele, nu visez și nu cred în succes,
am o meserie pe care o iubesc, am
deja o carieră. Sper însă în curio�
zitatea ta. 

Și a ta!
Și a ta! SDC

Micul meu secret a devenit public
Pot oricând să scriu o carte mai bună 
decât Cornul ino rogului (și am s-o scriu).
Pot oricând să scriu o carte mai proastă 
decât Cornul inorogului (și am s-o scriu).
Numai să nu scriu cartea asta nu am putut.
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După ce a provocat 
o mare controversă
atunci când a
declarat că filmele 
cu supereroi sunt
doar „o excursie 
într-un parc de
distracții“, respectatul
regizor american
Martin Scorsese
revine cu un alt text
în care ia apărarea
cinematografului ca
artă, devalorizat în
această era a
streamingului.

În ultimul număr al revistei „Har�
per’s Magazine“, Scorsese sem nea ză
un lung eseu, în care laudă filmele
lui Federico Fellini. În text, auto�
rul filmului Taxi Driver vor bește
despre aspectele pozitive și nega�
tive ale „revoluției streaming“. 

Pe de o parte, Scorsese admite
că streamingul, o „unealtă a de�
mocratizării“, oferă noi oportu �
nități cineaștilor de a�și distribui
operele (ultimul lui film, The Irish�
man, este produs și difuzat de Net�
flix – n.r.). 

Pe de altă parte însă, regizorul
regretă că, în contextul actualului
model de business, filmul, în spe�
cial filmul de artă, este redus la
același numitor comun cu clipu�
rile de 5 minute de pe YouTube,
cu reclamele sau cu postările în
social media.

„Arta cinemaului este sistema�
tic devalorizată, trasă pe tușă, în�
josită și redusă la cel mai mic nu�
mitor comun, cel de «content/
conținut»“, spune Scorsese.
„Acum cincisprezece ani, terme�
nul «con ți nut» era rostit doar
când se discuta despre cinema la
un nivel serios și doar în relație
cu termenul de «formă». Apoi,
treptat, a fost folosit tot mai mult
de cei care au preluat companiile
mass�media, dintre care cei mai
mulți nici nu știau nimic despre is�
toria acestei forme de artă care este
cinematograful și care nici nu s�au
gândit vreodată că ar trebui să știe
mai mult. «Content» a devenit un
termen de business pentru toate
imaginile în mișcare:un film de Da�
vid Lean, un videoclip pentru pisici,
o reclamă la Super Bowl, o conti�
nuare a unui film cu supereroi, un
episod dintr�un serial. Termenul a
fost legat, desigur, nu de experiența
mersului la cinema, ci de vizionarea
de acasă, pe platformele de strea�
ming, care au ajuns să elimine
experiența mersului la film, așa cum
Amazon a eliminat magazinele.“

Scorsese se teme că revoluția
streaming și „achiziția de content“,

indiferent care e acesta, a eliminat
rolul de curator pe care trebuie să
îl aibă instituțiile comerciale,
achiziția sau producerea de opere
pentru consum bazate pe anumite
criterii sau standarde, o practică pe
care o mai implementează doar
platforme precum Turner Classic
Movies (TCM) și Criterion Channel.

„A fi curator nu înseamnă să fii
nedemocrat sau «elitist», termen
folosit atât de des în ultima vreme
încât și�a pierdut sensul“, scrie
Scorsese. 

„Este un act de generozitate,
împărtășești cu ceilalți ce îți place
ție și ce te inspiră pe tine. Algorit�
mii rețelelor de streaming nu se
bazează decât pe calcule care tra�
tează cinefilul drept un consuma�
tor și nimic mai mult. Dar nu pu�
tem să ne bazăm pe businessul
cinematografic – devenit azi un
business de divertisment vizual în
masă și care pune accent numai
pe «business» – să salveze cine�
maul. Cei dintre noi care cunosc
cinemaul și istoria lui trebuie să
arătăm limpede celor care dețin
drepturile asupra capodoperelor
că aceste filme înseamnă mai mult
decât o marfă care să fie exploatată

atât cât se poate și apoi închisă în
depozit. Aceste filme se numără
printre cele mai mari comori ale
culturii noastre și trebuie tratate
în consecință.“

Aceste păreri ale lui Scorsese
sunt un ecou al unei declarații pe
care celebrul regizor a făcut�o în
noiembrie 2019, când avertiza:
„Astăzi ne aflăm într�o nouă lume
și trebuie să fim foarte precauți.
Unii oameni chiar consideră că
dedi cația pentru forma artistică
poate fi înlocuită cu algoritmi și
formule și calcule financiare, dar,
vă rog, amintiți�vă că acestea sunt
doar o iluzie, fiindcă nu există
substitut pentru expresia artistică
individuală“. 

Iar într�un comentariu în „The
New York Times“, în aceeași pe�
rioadă, Scorsese scria: „Multe din�
tre filmele de astăzi sunt un pro�
dus perfect manufacturat pentru
consum imediat. Multe dintre ele
sunt bine făcute, de echipe de oa�
meni talentați. Cu toate acestea, le
lipsește ceva esențial în cinema:
viziunea unificatoare a unui artist.
Fiindcă, desigur, artistul indivi�
dual este cel mai riscant factor
dintre toate“. SDC

Martin Scorsese: „Arta filmului
este devalorizată întruna“



un serial bazat pe universul go�
tic�morbid al Familiei Addams.
Burton va regiza toate cele opt
episoade ale seriei Wednesday, în
care mezina familiei trebuie să re�
zolve o serie de crime care terori�
zează orașul. 

SCHIMBARE DE NCIS

Postul CBS lucrează la viitorul
francizei lor de uriaș succes, NCIS,
al cărui serial principal, în ușoară
scădere de audiență în ultimul an,
a ajuns totuși la cea de�a 18�a se�
rie. CBS a anunțat între timp lan�
sarea celui de al patrulea serial al
francizei, NCIS:Hawaii. În schimb,
postul american oprește produc �
ția NCIS:New Orleans, al cărui ul�
tim sezon, al șaptelea, tocmai este
difuzat cu o scădere de 24% a
audienței, cam din perioada în
care scenariștii au introdus în
narațiune ideile și justificările la
modă în era manifestațiilor vio�
lente ale Black Lives Matter.

CINE SUNT NOII MUȘCHETARI

Realizatorii francezi au definitivat
distribuția noii adaptări a roma�
nului Cei trei mușchetari al lui
Alexandre Dumas, ce își propune
să rivalizeze cu marile producții
hollywoodiene. Pe generic, alături
de un actor tânăr, François Civil,
în rolul lui d’Artagnan, apar ve�
dete precum Vincent Cassel (At�
hos), Romain Duris (Aramis), Eva
Green (Milady) sau Louis Garrel
(Ludovic al XIII�lea). Adaptarea

este transformată în două filme,
D’Artagnan și Milady, care se
toarnă concomitent.

CRONICA NEAGRĂ

n Andrei Miagkov (82 de ani), re�
numit actor rus, vedetă a filmului
Ironia sorții (1975), comedie ro�
mantică despre aventurile unui
om beat în noaptea de Anul Nou.
Un film atât de popular încât vi�
zionarea lui anuală pe 31 decem�
brie aproape a devenit o tradiție
în Rusia.
n Johnny Pacheco (85 de ani,
foto), muzician legendar, conside�
rat unul dintre părinții genului
salsa. Născut în San Domingo, Pa�
checo a studiat la New York, unde
a devenit celebru cu orchestra Pa�
checo y su Charanga și a fondat
în 1964 Fania Records, casă de dis�
curi ce a lansat cele mai mari ve�
dete salsa. SDC
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GRAALUL PROUSTIAN, 
ÎN PRIMĂVARĂ

În Franța, va fi publicat în martie
volumul Les soixante�quinze
feuil lets et autres manuscrits iné�
dits, o culegere de texte inedite de
Marcel Proust, din 1908, care au
stat la baza capodoperei lui În
căutarea timpului pierdut. Textele
au fost extrase dintr�un fond de
manuscrise pe care editorul Ber�
nard de Fallois le�a donat Biblio�
tecii naționale. „Este Graalul

proustian, 65 de foi de mari di�
mensiuni care au devenit legen�
dare. Singurul indiciu al exis �
tenței lor a fost o aluzie făcută în
1954 de către Bernard de Fallois“,
explică reprezentanții editurii
Gallimard. 

NORMA ABUZURILOR 
ÎN MUZICĂ

„Da, șefii industriei muzicale ce�
reau sex pentru a te ajuta în ca�
rieră, cam asta era norma“, declară

Glenn Medeiros, care a cunoscut
celebritatea ca interpret al hitului
Nothing’s Gonna Change My Love
For You în 1988. „Eu am refuzat.
Aș fi avut mai mult succes? Poate.
Numai că n�am avut chef să fac
asta. Am însă prieteni care au ac�
ceptat.“ „Un alt lucru despre care
lumea nu vrea să vorbească este
faptul că industria muzicală este
infestată de droguri și că Mafia
este foarte bine infiltrată“, mai
spune Medeiros. „Unii artiști vând
droguri, altora Mafia le plătește
casele, mașinile și celelalte chel�
tuieli. Asta e ceea ce am văzut eu.
Sunt și artiști care au reușit să se
ferească de așa ceva și care au avut
succes, și am un respect deosebit
pentru ei.“ Medeiros a părăsit in�
dustria muzicală în anii ’90 și con�
duce o școală în Hawaii.

TIM BURTON INTRĂ 
ÎN FAMILIE

Celebrul regizor american a bătut
palma cu Netflix pentru a realiza

PE SCURT

TRISTEȚEA CARNAVALULUI ÎN PANDEMIE

„Carnavalul cu măști, dar fără bucurie“, astfel descrie
presa din întreaga lume felul în care se desfășoară
anul acesta celebra sărbătoare din Veneția, sabotată
pentru al doilea an consecutiv de măsurile de izolare
impuse de pandemie. Carnavalul, văduvit de cele 
câteva milioane de vizitatori și de veniturile foarte
mari pe care le aduceau aceștia, este în 2021 în mare
parte virtual (autoritățile încurajează postarea de vi�
deouri pe net), local (venețienii se pot bucura de el,
fără a fi împiedicați de turiști) și, în același timp, la
fel de magic, dar straniu. „E complet suprarealist. Ce

frapează cel mai mult este tăcerea. În timpul carna�
valului se auzea de peste tot muzică, oamenii se dis�
trau. Dar Veneția în cețuri rămâne un loc magic“,
spune o localnică. 

Economia orașului este în mare pericol din cauza
acestei situații. Numai 10% dintre hoteluri sunt des�
chise, gondolierii șomează, iar atelierele care fac
măști pentru carnaval nu mai onorează decât co�
menzi primate pe internet.

Acest carnaval „fantomă“, fără miile de turiști și
fără serbări și petreceri, este ceva nou pentru
venețieni și pune sub semnul pandemiei această
tradiție aproape milenară. SDC
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„Eram la liceu în 1985�86,
TIMIȘOARA, chiuleam de la ore
cu vreo 5 colegi și jucam fotbal în
curte la Ind. 8, curtea liceului
avea zid comun cu Casa Stu �
denților unde Celelalte Cuvinte
făceau repetiții. I�am auzit cân�
tând și am deschis ușa laterală de
la sala de spectacole. Băieții s�au
oprit din cântat și Leontin Iovan a
venit și zice: Ce vă trebe? Noi:
Putem să vedem și noi, suntem
HEVIȘTI. Bine, dar să nu faceți gă�
lăgie. Și ne�am așezat cuminți pe
scaune la concert gratis cu me �
seriașii. Când au început să cânte,
am început să dăm din capete și
mâini, ne zbăteam dar nu scoteam
nici un sunet. I�am văzut cum
zâmbeau pe ascuns. Amintiri de
neuitat.“ Acesta e un comentariu
la albumul trupei Celelalte Cu�
vinte (album omonim) din 1987,
urcat pe YouTube. El cuprinde o
întreagă epocă.

Comentariile de pe YouTube
sunt mici fragmente de viață și
faptul că muzica e declanșatorul
unor amintiri atât de intime, pe

care oamenii simt nevoia să le
împărtășească, ne arată că nu e
doar o plăcere punctuală sau o
ambianță care ne însoțește viața
la volan sau petreceri, ci muștarul
care ține amintirile la un loc. Mu�
zica se îmbibă cu seva amintirilor
și o păstrează ca într�un playlist –
și nu doar unul al celor mai im�
portante momente, ci al detaliilor
care în timp ajung să reflecte mult
mai mult. 

În rubrica de azi vă propun să
ne imaginăm mici filmulețe ple�
când de la amintiri împărtășite de
oameni obișnuiți sub melodiile
lor preferate de pe YouTube – cu
excepția timișoreanului hevist, în
limba engleză. Pentru ca monta�
jul să fie complet, peste imaginile
vizuale trebuie să vină melodia
care a evocat�o. 

„Lucrez într�un coffee shop.
De obicei ascultăm jazz sau folk.
Într�o zi, după ce le�am spus tutu�
ror că închidem, am pus piesa asta.
Toată lumea a plecat și a rămas o
singură femeie. A strâns hârtiile pe
care le citea și mi�a spus că o să
plece și ea. I�am spus să nu se gră�
bească. Pe când făceam casa, a ve �
nit la tejghea și m�a întrebat dacă
poate sta până se termină melodia.
Zece minute mai târziu a revenit,
avea mici lacrimi pe obraji, și mi�a
spus: «Mulțumesc, aveam nevoie
de asta». Mereu am simțit o legă�
tură profundă cu acest cântec“.
(Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel). 

Aceeași creație a estonianului
a inspirat pe altcineva să scrie:

„Mi�e atât de dor de soția mea, aș
vrea doar să o țin în brațe“.

Un hit ca I’m Not In Love (10cc)
poate suscita comentarii mai
șmechere („2100 de oameni nu sunt
îndrăgostiți, din fericire it is just a
silly phase they are going through“)
ori amare ca în: „Aveam 5 ani și n�o
uit pe mama cântând în bucătărie
pe melodia asta și plângând... acum
înțeleg“, la care cineva a răspuns:
„V�am citit mesajul ieri și nici până
azi nu mi�a ieșit din cap“.

Alteori amintirile vin din mult
mai de demult: „Aveam 4 ani când
acest mare crooner a murit, dar
am primele amintiri cu muzica lui
de la 10 ani. Părinții și noi, copiii,
obișnuiam să�l ascultăm la ve�
chiul aparat de radio Cossor. Deși
sper să fac 80 de ani în curând,
încă iubesc melodiile lui Al Bowlly“
(Al Bowlly, The Very Thought 
of You).

Sau cum se strâng oamenii
unii în alții: „Am 18 ani, e al doilea
lockdown în Grecia. De cum mă
scol dimineața, nu mai am chef de
o nouă zi. Sunt așa de obosită. Mă
simt singură și epuizată. Vreau să
se oprească tot. Iubesc melodia
asta. Sper ca într�o zi să pot spune
sunt OK, vreau să fiu pe aici... Aveți
grijă de voi“ (Tom Petty and the
Heartbreakers, Learning to Fly). Și
comentariile: „Bro, fii tare! Și în
Slovacia pute, dar am început să
cânt la chitară și e singurul lucru
care nu mă obosește. Sper să
găsești ceva să te amuze în vremu�
rile astea grele“. Sau: „Fii tare,

Helen! O să treacă și căcatul ăsta.
Salutări din Olanda!“.

Gesturile spontane de bună�
tate se stochează probabil undeva
împreună cu tot ce facem într�o
viață și îi ajută pe ceilalți mai mult
decât credem. 

Dar marele scenariu rămâne
ascuns. „Sora mea a avut cancer
mamar care s�a metastazat în
2016. Era muzician, avea 38 de ani
și îi plăcea să�și asculte artiștii
preferați. Tom Petty era printre ei,
îl iubea din adolescență. A primit
patru bilete la ultimul lui turneu
și i s�a promis că o să�l cunoască.

Tom a fost atât de drăguț și a vrut
să cânte cu ea dar din păcate ei îi
căzuse părul și i�a fost rușine să
urce pe scenă. A tratat�o ca pe o re�
gină. I�a dat autografe, suveniruri,
tricouri de la ultimele concerte. Și 
i�a șoptit la ureche: O să ne mai
vedem, Laurie. Ea a murit în iunie
2017, Tom Petty în octombrie
2017“ (Tom Petty, Free Fallin’). SDC

Ilustraţia articolului e un stop-
cadru dintr-un alt film și reprezintă
celula umană. Credit: Evan Inger-
soll, Gael McGill/ Facebook

IULIA BLAGA
FILM

Eu am încredere în capacitatea
de a învăța a tinerei ge ne rații. 

Recent, vecinul m�a rugat să corec�
tez scrierea după dictare din cadrul
orei de limba română online 
la care fiul său de clasa a cincea
tocmai participase. Deși nu a fost
un text ușor, băiatul s�a descurcat
excelent, evitând cu eleganță 

capcanele cratimelor și virgulelor
între subiect și predicat. 

Ieri după�amiază Ioana și
Alex au pornit, pe jos, spre Gră�
dina Zoologică. Erau nerăbdători
să vadă puii de zebră. La poar�
ta Grădinii Zoologice îi aștepta 
George stați numai o secundă că
sună la ușă. Clic, clic! Vorbește
încet, că le dau ăstora dictare. Ai
cumpărat și ceafă de purcel? Păi
ce Paștele mă�tii ți�am scris eu în
mesaj, omule? Ți�am scris ceafă de
porc marinată, cu ierburi aroma�
tice. Doamne, nu pot avea nici o

bază în tine! Miroși a bere? Ia,
suflă. Mai tare, nu te prosti. Vai de
capul meu, e abia ora trei și deja
duhnești și te clatini. Măcar ouă ai
cumpărat? Dă�mi să văd. Uite, ai
spart aproape jumătate din ele,
dobitoc bețiv ce ești! Să te duci la
mă�ta să�ți dea să mănânci, că eu
nu mai fac. Să vadă și ea ce crea�
tură minunată a crescut. Tu și
frate�tu, doi neisprăviți. M�a sunat
ieri Viorica și mi�a bocit o oră la
telefon, că l�a prins controlul pe
frate�tu beat în tura de noapte,
dormea ca porcul cu capul pe
masă. Mă mir că nu i�au desfăcut
contractul de muncă. Rămâneau
cu fundul în drum, asta făceau.
Sigur mă trezeam cu ei la ușă, 
să�mi ceară bani pentru mâncare.
Dar să nu vină, ai auzit? Să nu

vină, că nu le dau, că sigur îi dă
frate�tu pe țigări și băutură. Ai
grijă, nu călca pe gresie cu ciz�
mele. Ce ascunzi la spate? Ce ai în
mâna stângă? Vreau să văd ce as�
cunzi acolo. Măi, tu ești surd?
Dacă ai adus băutură în casă îți
sparg sticla de cap. Hai, hai, ara�
tă�mi. Vai, zambile? Mi�ai luat
zambile? Mare zăpăcit ești! Of,
dacă nu uitai să cumperi ceafa de
purcel și nu spărgeai ouăle era
perfect. Asta mă enervează la tine,
că ești băiat bun, dar zăpăcit. Stai
să pun florile în vază. Ce frumos
miros! Măcar atâta faci bine, că nu
uiți de florile mele preferate. Dar
să nu crezi că te�am iertat. Adică te
iert, dar nu de tot. Te duci la maga�
zin și iei ceafă. Din aia cu ierburi
provensale, că fac o fripturică la

tavă pentru diseară. Vino să îți
dau un pupic pentru flori. Mua.
Gata, îți ajunge unul, că ești încă
pedepsit. Nu, nu ai voie! Ia mână
de acolo! Măi, nu fi nebun, dacă
ne vede careva prin geam? Ah, ah.
Au, părul, mi�ai prins un fir. Stai
un pic, am impresia că am uitat să
opresc microfonul de la.  SDC
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După dictare
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