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Albert Camus – scriitor,
gânditor sau filosof?

NONA RAPOTAN

„Cartea e o bună parabolă, cu
foarte multe clișee, cu multe pa�
gini previzibile, scrise parcă pen�
tru a�i permite autorului să�și
plaseze, inteligent de altfel, afo�
rismele existențialiste despre via �
ță, fericire, iubire, ce înseamnă să
fii om etc. etc. Am rămas cu sen �
zația că nici un personaj nu e viu,
toți sunt niște fantoșe care poartă
un discurs tip; apariții episodice,
ele își recită partitura și ies din
scenă, pentru a reveni formal
când și când. Două par a mișca,
dar ele sunt de fundal: bătrânul
astmatic, care supra vie țuiește
ciumei, pe care aparent nimic nu�
l atinge, pentru care lumea e la
fel, indiferent de ce se întâmplă,
și Joseph Grand, cel care mun �
cește o viață, ca un Flaubert per�
manent constipat, la o unică
frază, care trebuie să fie perfectă.
Or, literatura nu e perfectă, per �
fecțiunea e aseptică & sterilă, li�
teratura e vie sau nu e. Altfel,
pentru a verifica nivelul lui Ca �
mus, comparați scena în care
moare în chinuri copilul, fiul ju�
decătorului Othon, cu paginile
despre moartea lui Iliusacika din
Frații Karamazov. Dife rența e fix
aceea dintre un uriaș scriitor și
un bun scriitor de mâna a doua.“
(23 martie 2020).

Mi�am adus aminte de notița
lui Bogdan Crețu în primăvara
acestui an, când am dat elevilor
mei să citească Ciuma (în fapt, au
fost cinci cărți scrise de scriitori
francezi, pe cât de diferite ca su�
biect și stil, pe atât de reprezenta�
tive pentru literatura franceză
din toate timpurile). Surpriza
mea a fost că le�a plăcut, ba au

fost capabili să�și argumenteze
coerent părerile, subiectul, cons �
trucția literară etc. Cele două cărți
recent apărute la Editura Polirom,
semnate de același Albert Camus,
vin să completeze firesc recoman�
dările de lectură și se constituie
într�un excelent preambul pentru
ceea ce vor studia la clasa a XII�a,
la filosofie: în curriculumul de
final de liceu există un text din
Mitul lui Sisif, care incită la
discuții aprinse și, nu în ultimul
rând, deschide calea spre studiul
aprofundat al filosofiei. 

POSIBILITĂȚI DE A
DIFERENȚIA TIPOLOGIILE
UMANE

E aproape imposibil să vorbești
despre condiția umană din punct
de vedere filosofic și să nu fie
menționat Camus și viziunea sa.
Teoretic, când vorbim despre Mitul
lui Sisif, elevii ar trebui să aibă deja
lectura Ciumei, dar practic prea
puțini dintre ei o au. Este și nu este
un avantaj lectura romanelor sau
eseurilor atunci când încerci să lan�
sezi o dezbatere filosofică. Tendința

de a urmări doar aspectele de ordin
stilistic și pe cele care țin de „viața
și opera“ (un clișeu care îmi pro�
voacă deja alergie) scriitorului
pune în umbră discursul de tip filo�
sofic, cons trucția argumentativă și
premisele de la care se pleacă. Dar,
cu puțină răbdare, se poate avansa
discuția spre filosofia absurdului și
prin comparație cu textele lui Jean
Paul Sartre, ca mai apoi să se facă
diferența dintre filosofia absurdu�
lui și existențialism. 

Mi�am adus aminte de acest
aspect când citeam Discursurile

din Suedia (traducere și note de
Marina Vazaca): în Conferința din
14 decembrie 1957 – susținută în
marele amfiteatru al Universității
din Uppsala –, unde, fugitiv, Ca �
mus face o trimitere la existen �
țialismul cu care este asociat și de
care se dezice în totalitate. Dacă
vrei să rezolvi repede problema de
încadrare a scrierilor lui Camus,
recomanzi Femeia nisipurilor scrisă
de Kobo Abe (face parte din colecția
Top 10+ a Editurii Polirom) și dis �
cuția despre absurd se naște din
nimic; Sisif și femeia lui Abe au atât
de multe în comun, încât te întrebi
de ce nu s�a scris mai mult pe această
temă, căci – dincolo de clișeele ine�
rente unei construcții literare de
acest tip – există o mulțime de po �
sibilități de a diferenția tipologiile
umane (în funcție de contextul
spațio�temporal). 

Dar, fiindcă vorbim despre fi�
losofie, Albert Camus, din punctul
meu de vedere (și cred că și al al�
tora), intră mai degrabă în categoria
gânditorilor filosofici; nu are dez�
voltat un sistem filosofic în sine, nu
are un program de cercetare iden�
tificat ca atare și nici nu și�a propus,
din acest punct de vedere, ceva
foarte riguros. Asta nu înseamnă că
trebuie desconsiderată importanța
lui, contribuția sa la istoria culturii
universale este de neignorat. 

Tot în conferința menționată
mai sus există un pasaj care are le�
gătură cu notița lui Bogdan Crețu,
pe care o să�l redau ca atare: „Se
vede prea bine ce are de pierdut
arta de pe urma acestei obligații
constante. Mai întâi naturalețea,
apoi acea libertate divină care
respiră în opera lui Mozart. Este
mai ușor de înțeles aerul rătăcit și
îndărătnic al operelor noastre de
artă, fruntea lor îngrijorată și
bruștele lor derute. Ne explicăm

Anul trecut, când pandemia de coronavirus era abia la început, iată
ce scria Bogdan Crețu pe Facebook: „Am recitit Ciuma. În franceză,
ca să nu fie loc de dubii. Hai să vă uimesc: mi-a reconfirmat im-
presia că Albert Camus este un excelent scriitor de mâna a doua.

Problema mea e că, în adolescență, l-am citit după Dostoievski 
și mi-a rămas înfiptă în creier diferența de anvergură. Mai ales 
că multe teme sunt comune. Și oricât m-aș strădui, pe Camus 
îl recitesc inevitabil după Dostoievski.“ 
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de ce avem astfel mai mulți jur �
naliști decât scriitori, mai mulți
boy scouts ai picturii decât Cé�
zanne și că, în fine, romanele din
Biblioteca roz sau cele de serie nea �
gră au luat locul unora precum
Război și pace sau Mănăstirea din
Parma. Desigur, acestei stări de
fapt i se poate opune întotdeauna
lamentația umanistă, transforma�
rea în ceea ce Stepan Trofimovici
din Demonii dorește cu toată pute�
rea să fie: întruchiparea reproșului.
Putem de asemenea să avem, ca și
acel personaj, accese de tristețe ci�
vică. Dar tristețea aceasta nu
schim bă cu nimic realitatea“ (p. 31).

SCRIITORULUI NU I-A FOST
DELOC INDIFERENTĂ ISTORIA

După cum observați, criticul ie șean
nu a făcut întâmplător asocierea cu
Dostoievski. Paradoxul face ca și în
discursul ținut cu prilejul ceremo�
niei de acordare a Premiului Nobel,
dar și în con ferința lui Camus din
care am citat să fie foarte des invo�
cat un alt filosof: Nietzsche. Iată
cum se deschide calea spre studiul
filosofiei! Nietzsche nu e întâmplă�
tor pomenit, contribuția lui la filo�
sofia culturii este vitală, iar pe
Camus l�a preocupat foarte mult și
estetica, fie ca demers de sine stă�
tător, fie ca parte integrantă a unei
analize de conținut. 

Se simte această preocupare
și în Căderea (traducere de Magda
Răduță), romanul scris precum un
lung monolog (dar deloc plictisi�
tor), apărut anul acesta tot la Edi�
tura Polirom. Scriitorului francez
de origine algeriană nu i�a fost de �
loc indiferentă istoria, felul cum
aceasta influențează scriitura. De
asemenea, a militat ori de câte ori a
avut ocazia pentru implicarea omu�
lui de cultură – fie el scriitor sau ar�
tist – în viața publică. Contribuția
acestuia la bunul mers al lucruri�
lor, la instalarea stării de bine, 

luarea de atitudine față de orice
fel de �isme sunt câteva dintre
ideile călăuzitoare pentru Camus,
care l�au făcut să se remarce în
spațiul public, devenind o voce
distinctă. 

Citind Discursurile din Suedia
mi�am reconfirmat ceea ce știam:
multe dintre cele gândite de el sunt
atemporale, n�ai cum să nu remarci
cât de bine se potrivesc descrierile
sale cu ceea ce se întâmplă astăzi.
Dau un singur exemplu sugestiv:
„Cele două estetici care s�au înfrun�
tat vreme îndelungată, cea care re�
comandă refuzul total al actualității
și cea care pretinde că respinge tot
ce nu este actualitate, sfârșesc totuși
prin a se întâlni, departe de realitate,
într�o aceeași minciună și în supri�
marea artei. Academismul de dreap �
ta ignoră o nenorocire pe care o
folosește academismul de stânga.
Dar, în ambele cazuri, nenorocirea
devine și mai mare în timp ce arta
este negată“ (pp. 58�59).

Albert Camus a fost (și este)
genul de scriitor a cărui viață se
confundă cu opera. Mulți dintre ci�
titorii cărților sale au tendința să
confunde personajul/ personajele
cu scriitorul, caută în fiecare carte
urme din personalitatea acestuia.
Se întâmplă asta doar la scriitorii
mari și foarte mari, cei care au trăit
scriind, și�au descompus persona�
litatea în multe bucăți, pe care 
le�au risipit în cărți, construind pe
această cale alte și alte perso �
nalități. La lectura Căderii, de
exemplu, este imposibil să nu cauți
să auzi vocea lui Camus, pe alocuri
ai impresia că monologul îi apar �
ține, e un soi de mărturisire pu�
blică, care îl ajută să se împace cu
sine, dar și cu lumea. 

TU CE-AI FACE DACĂ AI FI
MARTOR LA O SINUCIDERE?

Ultima ficțiune finalizată de au tor,
Căderea, este și cel mai filosofic

roman dintre toate cele scrise de
el. Monologul lui Jean�Baptiste
Clamence aduce în prim�plan mai
multe teme preferate de filosofi,
dar tema de fond este una care
ține de etica aplicată: adevărata
mărturisire o face abia la finalul
cărții, ceea ce îl determină pe citi�
tor să reia șirul destăinuirilor și
să le așeze într�o cu totul altă or�
dine. Implicarea, luarea de atitu�
dine în spațiul social este una
dintre temele de dezbatere care
încing și astăzi spiritele. Ne impli�
căm sau nu, promovăm schimba�
rea, o provocăm, mișcăm munții
pentru o cauză nobilă, donăm
pentru construirea unui spital,
apărăm doar nevinovații, luăm
măsuri pentru diminuarea poluă�
rii etc.? Dar, înainte de orice, tu
ce�ai face dacă ai fi martor la o si�
nucidere? 

Dilemele pe care Albert Ca �
mus le pune în discuție prin in�
termediul vocii judecătorului
sunt multe, nici una secundară,
iar felul cum le așază în volum te
determină să refaci relația cauză�
efect fără prea multe dubii. Din�
tre toate, discuția despre liber�
tate îmi rămâne cea mai dragă,
poate și pentru că astăzi dreptul
la libertate capătă cu totul alte
sem nificații. Libertatea nu mai
este de multă vreme o valoare în
sine, dar asta îi conferă și mai
multă greutate. 

„Haideți, mă aprind și întrec
măsura. Până la urmă, mi s�a în�
tâmplat să folosesc libertatea în �
tr�un mod mai dezinteresat și,
dați�vă seama cât eram de naiv,
chiar să o apăr de două�trei ori,
fără a merge, cu siguranță, până
într�acolo, încât să�mi dau viața
pentru ea, dar riscând și așa într�o
oarecare măsură. Trebuie să�mi
iertați astfel de imprudențe; nu
știam ce fac. Nu știam că liberta�
tea nu e o recompensă, nici o
decorație pe care o sărbătorești în

valuri de șampanie. Nici un ca �
dou, de altfel, o cutie de bombo�
nele după care să te lingi pe buze.
O, nu, libertatea e, dimpotrivă, o
corvoadă și o cursă lungă, soli�
tară, extenuantă. Fără șampanie,
fără prieteni care să ridice paha�
rul privindu�te cu drag. Singur
într�o sală întunecată, singur în
bază, în fața judecătorilor, și sin�
gur când iei hotărâri în fața pro�
priului sine sau în fața judecății
celorlalți. La capătul fiecărei li �
bertăți e o sentință; iată de ce li�
bertatea e prea greu de dus, mai
ales când arzi de febră sau când te
doare sau când nu iubești pe ni�
meni“ (Căderea, p. 126).

Atât de multe idei într�un
singur pasaj! Un text care poate
da naștere la multe dezbateri; un
judecător, retras în Amsterdam,
care alege să se confeseze unui
barman dintr�un local celebru și
care face o mulțime de digresiuni,
tocmai pentru că încă nu e capa�
bil să pună degetul de rană. Pe el,
de fapt, îl roade ceva mult prea
subiectiv ca să poată fi ajutat con�
cret de către ceilalți. Mărturisește,
într�un final, dar nu o face în
speranța că se simți mai bine, ci
doar în ideea că e mai ușor de dus
pedeapsa când știe și altcineva
despre ea. Punerea în balanță a
atitudinilor egocentrice cu cele
prosociale îl determină pe cititor
să�și schimbe poziția de la o pa�
gină la alta: acum e de acord cu
raționamentul judecătorului,
pentru ca două pagini mai încolo
să�l considere cel mai abject om
din câți a cunoscut. 

SCRIITORUL SCRIE 
DESPRE REALITATE, 
REFACE ACEASTĂ 
REALITATE

Căderea este o carte de citit cu
mintea limpede, de aceea să nu fiți
surprinși că, în ciuda sub țirimii,

cartea nu se va lăsa foarte ușor
parcursă. Pe de altă parte, așa
cum spuneam, Camus dă aici mă�
sura discursului său filosofic,
ceea ce ne determină să�l conside�
răm ca fiind fără doar și poate
unul dintre cei mai mari gândi�
tori ai secolului XX. 

Închei tot cu o referință la
anul trecut: 2020 a fost, printre al�
tele, și anul centenarului Paul
Celan. Editura Polirom a publicat
cu această ocazie Meridianul și alte
proze (traducere de Andrei Corbea),
un volum în care regăsim și câteva
din discursurile ținute de poet cu
diverse ocazii. Citind discursurile
lui Albert Ca mus, mi�am dat seama
cât de folositoare sunt aceste lecturi.
Din colo de faptul că spun ceva des�
pre omul care le rostește, despre
personalitatea acestuia, ele ne de�
termină să conștientizăm cât de
greu este să separi scriitorul/ omul
de producțiile sale. Până la urmă,
cărțile îl reprezintă, poate mai
mult decât tabieturile și rutinele
cotidiene. 

Și la Celan, și la Camus veți
regăsi în discursuri ecouri (și nu
doar atât) stârnite de lecturile
cărților scrise de ei. În final, veți
înțelege cât de greu este să spui:
da, cred că scriitorul trebuie să fie
și un activist social, sau, din con�
tra, nu, el trebuie să�și vadă de
cărțile sale. Dar spune bine Albert
Ca mus, scriitorul scrie despre rea�
litate, reface această realitate, iar
pentru aceasta el trebuie să o cu�
noască foarte bine. Cred că lectura
Discursurilor din Suedia face lu�
mină acolo unde Căderea a lăsat
loc de interpretare. Ordinea lectu�
rii nu contează, doar să le citiți. 

Dacă e să mă întrebați, Albert
Camus e o combinație unică de
talent literar, gândire profundă și
apetit pentru dezbatere, ceea ce�l
face să fie un scriitor foarte bun și
un gânditor al secolului XX care
nu poate fi ignorat. SDC
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Am ajuns aproape de ziua 400 de
autoizolare (de la care au existat,
totuși, binevenite pauze, vacanțe
să le spunem). Se putea și mai
rău. Jurnalul continuă.

Marți, 30 martie
Atât la Interne, cât și la Armată
pare că au uitat „creierul“ gene �
ralului Oprea�Izmană�Interesul�
Național la butoane. 

Luni, 29 martie
Scena politică românească e, în
mare măsură, oglinda în care se
admiră eșecul școlii românești de
psihiatrie.

Duminică, 28 martie
Haruki Murakami, la 29 de ani, în
cartea sa de debut, Ascultă cum
cântă vântul: „Pe fata cu patru
degete la mâna stângă n�am mai

întâlnit�o. Când am revenit în
orașul natal în iarna aceea, n�am
mai găsit�o la magazinul de dis�
curi. Plecase de�acolo, dar și din
apartamentul închiriat. Dispă ruse
pur și simplu în șuvoiul de lume și
în goana timpului, fără să lase vreo
urmă. Când mă�ntorc vara acolo,
mă plimb mereu pe strada pe care
ne plimbaserăm împreună, mă
așez pe treptele de piatră ale maga �
ziei și privesc oceanul. Când am
chef să plâng, nu�mi curge nici o
lacrimă. Asta e și gata“. 

Sâmbătă, 27 martie
Având aidoma marelui antre�
prenor portocaliu de bani gata
creștere economică negativă pe
partea capilară, Cîțu dă dovada că
știe să se gospodărească, aco �
perind cu 10% din păr 90% din
cap. După mâna lui Șică, iată�ne

binecuvântați și cu capul lui Cîțu,
să ne bucurăm.

Vineri, 26 martie
Nu vă mai temeți, români. Ro mânii
nu pot fi stârpiți decât dacă le pune
Bill Gates ceva în rahat. Atunci, da,
la cum mănâncă „au toritățile“, cu
două guri, rămânem fără leader�
ship. Și, din păcate, și fără „esen �
țiali“, ba chiar și fără poporet.

Joi, 25 martie
Îl prețuiesc de mulți ani pe Voicu
Rădescu și mă bucur și eu că va fi
cetățean de onoare al Bucu reș �
tiului, arareori au stat mai bine
împreună cuvântul cetățean și
cuvântul onoare.

E formidabil cum Caragiale poate fi
trecut, fără mari pierderi, în versuri.
Iată un exemplu de poem involun�

tar izvorât din Nae Cațavencu, ade �
vărata esență a sufletului nostru
românesc. Nenea, deci, fiind născut
român era mai ales, poet:

În dignitatea mea
(de Nae Cațavencu, rrromân)
Am fost 
așa de crud lovit
în dignitatea mea
încât nu mai pot
tăcea.

Miercuri, 24 martie
Singurul lucru durabil în Româ�
nia rămâne prostia.

Marți, 23 martie
România are nevoie permanentă
de ignoranță trufașă, zgomotoasă,
așa că ajunge să se autosatisfacă
prin șoșoacă.

România e genul ăla de loc
unde nimeni nu e unde trebuie să

fie, așa că poți să pui pe oricine
oriunde și nu se schimbă nimic
decisiv. Ia, gata, de mâine Florinel
Coman prim�ministru și Florinel
Cîțu half la FCSB.

Luni, 22 martie
Idee de redresare și reziliență: să
se planteze pe tot cuprinsul țării
ciolaci, n�ați văzut că din ciolac
țâșnesc parale? Atenție: nu orice
ciolac, însă. Doar ciolacul buzoian
(erou al revoluției), așa numitul
ciolacus parlamentarus, dă rod.
În prealabil, el trebuie furajat zeci
de ani de la buget. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (28)

Istoriile artei persane citează un
episod din vremea unui mare cu�
tremur din Tabriz. Cei care
săpau cu disperare după
supraviețuitori printre ruine au
găsit pe cineva într�o odăiță de la
subsol, pe jumătate intactă.
Nemișcat la o masă, caligraful
nici nu observase cutremurul și
lucra în continuare ca să creeze o
literă perfectă. 

E una din acele povești cu adevă�
rat pline de învățăminte, la care
mărturisesc că am reflectat ade�
sea de�a lungul vremii. Căci pro�
funzimea ei se revelează doar
treptat, câte ceva la fiecare 2�3 ani
de reflecție.

În primul rând, ce căuta cali�
graful la subsol? Logic era să fie la
un etaj cât mai de sus, să aibă lu�
mină bună, lumină de zi, cu care
altfel lucrezi, cu atât mai mult în
această meserie. Era chiar datoria
lui să mobilizeze breasla pentru a
i se asigura, lui și camarazilor lui
de caligrafie, condiții optime de
activitate. Iar dacă omul nostru a
ales cu bună�știință să lucreze în
condiții proaste, ca un exercițiu de
disciplină și concentrare, amice,
dă�mi voie să�ți spun, asta e trufie.

În al doilea rând, părerea mea
e că atunci când l�au scos pe caligraf

din ruine, întâi și întâi i�au tras o
mamă de bătaie. Nu văd cum se
putea evita furia mulțimii. Adică
Tabrizul e la pământ, destinele atâ�
tor oameni nevinovați au fost cur�
mate, iar tu stai la masă, bibilești,
n�ai treabă. Cum se știe, a o duce
bine când alții o duc prost este o sfi�
dare adresată so cietății. Unde mai
pui că un om care n�a observat în ce
pericol se află nu are nici cum să�ți
fie recunoscător că l�ai salvat. Pe
scurt, îl scoți pe caligraf din hrubă,
îl scuturi cu grijă de praf și apoi îl
altoiești să se învețe minte.

În al treilea rând, morala pe
care o citesc eu printre rândurile
acestei povești – recunosc că nu
am argumente foarte concrete, dar
cred că sare totuși în ochi – este
următoarea: dacă te faci caligraf,
nu ai familie. Dacă omul ar fi avut

familie, cu siguranță am fi aflat
despre existența ei. Cronicarii sa�
favizi sau afșarizi care au consem�
nat acest episod nu ar fi ratat
nicicum ocazia să ne spună că
soția și copiii au sărit pe el cior�
chine, umplând cu lacrimi calde o
călimară. Căci abia aici povestea
ar fi încetat să fie una de nișă, ne�
vandabilă, devenind relevantă
pentru un public larg. Dar nici o
vorbă despre asemenea scene de
regăsire. Caligraful nu avea pe 

nimeni. De altfel, dacă ar fi avut
copii, e clar că l�ar fi convins să se
pensioneze și s�ar fi mutat ei în
odaia lui din Tabriz, iar pe el l�ar
fi trimis undeva la țară, că doar nu
mai are nevoie să stea în centru.

În al patrulea rând, eu n�am
nimic împotriva talentului – am
chiar prieteni care sunt talentați –,
dar nu mă pot împiedica să ob�
serv aici niște probleme grave de
productivitate. Se raportează deci
că angajatul lucrase pe toată pe�
rioada incidentului, adică două
minute, să zicem, că un cutremur
nu durează mult, și continua să
lucreze la litera respectivă și în
clipa în care a fost identificat de

echipele de intervenție, după câ�
teva zile, hai să zicem a doua zi.
Dar sursele ne spun limpede că
era vorba de o singură literă, li�
tera arabă waw. Sigur că e nevoie
de standarde deosebite de cali�
tate! Toți aderăm la ele. Dar nici
așa. În ritmul ăsta durează un an
să scrii o frază și ăsta o să fie sin�
gurul lucru pe care�l poți trece pe
autoevaluarea anuală. Nu te mai
salvează nici departamentul de
scientometrie. Păi ori depunem
eforturi ca țara noastră să se ri�
dice la nivelul cel mai înalt de
producție, ori ce facem.

În al cincilea și ultimul rând,
caligraful a cauzat cutremurul. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Caligraful din Tabriz

Jules Laurens, Moscheea albastră,
Tabriz, 1872



Nu�i deloc ușor să fii traducător,
iar cei care practică meseria asta
o știu bine. Statutul traducători�
lor a fost mereu incert, complicat,
greu de definit: pe de o parte
meșteșugari, chiar artiști ai cu�
vântului în propria limbă, pe de
altă parte tălmaci discreți ai
creatorilor autentici, rareori
recunoscuți ca veritabili creatori.
Și, de parcă lucrurile nu erau
destul de grele pentru această
breaslă, un scandal recent din
lumea editorială amenință să le
complice și mai mult.

Probabil că puțină lume din Eu�
ropa, chiar și din rândul oamenilor
de litere, auzise până de cu rând de
Amanda Gorman, o tânără poetă
de culoare din Statele Unite. În ia�
nuarie 2021, la ceremonia de inves�
tire a noului preșe dinte american,
Joe Biden, Amanda Gorman a reci�
tat un poet intitulat The Hill We
Climb (Dealul pe care îl urcăm).
Poemul a devenit emblematic pen�
tru speranța americanilor într�o
schimbare în bine a lumii lor, a fost
publicat în tiraje amețitoare, a adus�o
pe autoare în lumina reflectoarelor

și a atras imediat atenția unor edi�
turi străine. În februarie o editură
olandeză a angajat un traducător,
Marieke Lucas Rijneveld, pentru o
versiune a poemului în neerlandeză.
Numai că alegerea a stârnit protes�
tele unor activiste de culoare, care 
s�au întrebat de ce editura a optat
pentru un traducător alb (sau o tra�
ducătoare albă, în fine) și n�a ales o
„artistă a cuvântului“ femeie și de
culoare – și tânără, a precizat cam
age�ist și discriminatoriu una din�
tre activiste. Ca urmare a acestor
proteste, care au declanșat o ava �
lanșă de critici similare la adresa
editurii, Rijneveld a renunțat de
bunăvoie la contractul de tradu�
cere. (Merită amintit că traducăto �
rul/traducătoarea este și scriitor și
a fost laureat(ă) recent cu premiul
Booker. Mai mult, ea/el se declară
non�binar(ă), adică parte a unei
minorități de gen care s�ar putea
simți ea însăși marginalizată – și
iată, chiar este.)

În scurt timp același lucru l�a
pățit traducătorul catalan Victor
Obiols, care tradusese deja poemul,
însă reprezentanții poetei ame �
ricane au anunțat editura catalană

că nu îl consideră potrivit și că ar
prefera ca traducerea să fie făcută
de o femeie tânără, activistă și,
eventual, de culoare. Repetarea
acestui „tânără“ e, cum am zis, dis�
criminatorie, dar passons. Și cam
asta a fost deocamdată partea con�
cretă a problemei traductologice,
dar ea naște în continuare discuții
și polemici.

Și e normal să le nască. Fiindcă
opțiunea reprezentanților Aman�
dei Gorman este greșită în atât de
multe feluri, încât mi�e greu să o
comentez coerent. Este eronată din
punct de vedere traductologic, este
greșită și chiar periculoasă în plan
ideologic, este nedemocratică și
stupidă cultural și e jignitoare la
adresa traducătorilor.

Se știe că nu există traduceri
perfecte. Orice traducere înseamnă
pierdere, dar și câștig, sărăcire a
sensurilor, dar și îmbogățire și re�
semnificare, înseamnă transfer și
modificare, adaptare. O traducere
nu e o reproducere exactă a unui
text într�o altă limbă și altă cultură,
ci o transpunere cât mai exactă a
lui în acea limbă (și cultură). Tra�
ducerile sunt punți între literaturi,

culturi și oameni, nu cabine de te�
leportare. Ne apropie păstrând
diferența necesară pentru dialog și
pentru cunoașterea reciprocă. În �
tre cele două extreme ale artei tra�
ducerii – „totul poate fi tradus“ și
„nimic nu se poate traduce“ –,
abordările fertile, care au adus
omenirea unde e acum, se plasează
cât mai aproape de varianta opti�
mistă. Iar traducătorul – lucru
foarte important – traduce textele
unor scriitori, nu ale unor ființe
concrete, nu biografiile, trecutul și
memoria afectivă ale acestora.
Toate astea se pot traduce dacă
există în text, dacă textul original le
transmite. Dacă nu, nu. Traducăto�
rul rezonează cu textul, nu cu auto�
rul. Poți traduce competent, fidel,
creativ un autor/ o autoare fără să
împărtășești cu el/ ea sexul, rasa
ori experiența afectivă.

Discuția deschisă de cazul
Amandei Gorman nu e însă inutilă.
Ea deschide o cutie a Pandorei fău�
rită de noi înșine... mă rog, de niște
activiști (și mărturisesc că am oroare
de activiștii policalificați). Oare un
traducător de culoare poate înțele �
ge – și traduce – operele altui autor

de culoare mai bine decât un tra�
ducător alb sau asiatic? O femeie
traduce o autoare mai bine decât
un bărbat? Un traducător de cu�
loare îl traduce mai prost pe Sha�
kespeare decât un alb anglican?
Discuția se poate prelungi la ne �
sfârșit, fără nici un rezultat concret.
Doar că dacă răspundem cu „Da“ la
întrebările de mai sus, alunecăm
spre extrema „rea“ a teoriei tradu�
cerii, cea pe care George Steiner o
califica drept „monadică“ și care im�
plică o singurătate insurmontabilă
a fiecărei rase, limbi, culturi – într�un
final, a fiecărui om.

În plus, cum spuneam, o ase�
menea perspectivă mi se pare pe�
riculoasă nu doar pentru demo� 
crația din așa�numita „republică
a literelor“ (sau ce�a mai rămas
din ea), ci și pentru democrație în
general. Dar despre asta, săptă�
mâna viitoare. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Traducerea în alb și negru (I)

Nu asistăm încă la o revoltă ge�
nerală la adresa autorităților pe
subiectul pandemiei, dar nici
mult nu este până acolo. Nu ne�
apărat numărul celor care ies în
stradă este relevant acum, ci me�
sajul transmis de oameni și forța
cu care aceste mesaje ajung la
baza societății.

Cert este că românii nu mai au răb�
dare, nu mai suportă restric țiile, după
ce 2020 a fost un an chinuitor din
toate punctele de vedere. Cu toate
acestea, cine sunt cei pe care îi vedem
în stradă? Sunt într�adevăr persoane
afectate financiar de corvoada pan�
demică încă în desfă șu rare? M�am
uitat atent pe imaginile transmise la
TV din piețele marilor orașe. O lume
pestriță, din care nu lipsesc membrii
galeriilor sau băiețași de cartier care
abia așteaptă ceva scandal prin oraș.
Multe figuri du bioase. Însă nu îmi este
clar dacă aceștia sunt majoritari prin�
tre protestatarii acestor zile. Mai de�
grabă înclin să cred că nu. 

Ar fi însă greșit să subesti�
măm mișcarea care se înfiripă în
aceste zile și care poate lua o am�
ploare nebănuită dacă situația
medicală evoluează negativ. Pen�
tru că vedem că focul protestelor
s�a aprins exact în momentul în
care au fost anunțate noi restricții
în orașele în care rata de infectare
trece de patru cazuri la mia de lo�
cuitori. E greu să mai accepte ci�
neva că trebuie să stea cu forța în
casă. Taman acum când sunt 15
grade afară și bate vântul redes�
chiderii teraselor. E frustrant să ți
se repete mereu să porți mască, să

nu te duci în locurile aglomerate
și să nu te prindă poliția pe străzi
după zece seara.

Întrebarea e totuși în ce măsură
ies în stradă cei afectați de pande�
mie, mai ales cei din sectorul Ho�
ReCa. Dacă ne�am lua după lozincile
scandate nu prea auzim revendicări
de ordin material, ci mai degrabă
„Jos pandemia“ și „Libertate“. 

Un incident regretabil s�a pe�
trecut la Bacău, acolo unde protes�
tatarii au găsit de cuviință să strige
în fața spitalului județean și unde
zeci de oameni sunt in ternați în
stare critică cu COVID�19. Greu de
înțeles gestul, mai ales fluierăturile,
în momentul în care o ambulanță
intră în curtea unității medicale.

Chiar nu mai distingem între
bine și rău? Suntem atât de ușor
de manipulat încât credem ime�
diat bazaconii citite pe site�uri
obscure, dar punem la îndoială
ceea ce transmit medicii?

Există destui oameni printre
noi care nu mai sunt interesați de

situația medicală critică în care
ne aflăm, nu mai sunt dispuși să
asculte vreun argument, ci vor ca
viața lor să revină imediat la cea
de până în momentul izbucnirii
pandemiei. Problema e că strigă�
tele, mitingurile nesfârșite sau
bolovanii aruncați aiurea nu
alungă pandemia. 

Uitați�vă ce s�a petrecut în
alte țări și poate vom înțelege care
e rețeta revenirii la normalitate.

Israel avea 10.000 de cazuri
COVID pe zi la jumătatea lunii ia�
nuarie. O țară cu vreo nouă mi�
lioane de oameni. De 10 zile, Israel
înregistrează în jur de 500 de cazuri,
iar joia trecută a coborât la doar 176.
Uimitor, nu? Ce s�a întâmplat între
timp? Nimic deosebit, doar o cam�
panie intensă de vaccinare. A ajuns
la 55 la sută rată de vaccinare. S�a
vaccinat zi și noapte, în piețe, în spi�
tale, peste tot. Veți spune că a avut și
cu ce, pentru că a negociat cantități
uriașe de vaccin, oferind prețuri 
mai mari producătorilor mondiali.

Bravo lui, și�a urmărit scopul.
Dar noi încotro mergem? Lu �

na asta intră în România 3,2 mi�
lioane de vaccinuri (cam cât am
vaccinat în 3 luni). În luna mai vor
veni alte cinci milioane plus încă
vreo cinci în iunie. 

Nu�s așa de optimist că lucru�
rile vor merge rapid, pentru că va fi
greu să urcăm la gradul de imuni�
zare de 70 la sută după ce 6�7 mi�
lioane de români se vor fi vaccinat
deja. Va fi momentul în care vom
avea în oglindă cele două Românii.
Una care înțelege cât de periculoasă
e boala, iar cealaltă care o neagă.

Mă uit la mesajele care se aud
din stradă. Nimeni de acolo nu vrea
vaccin. Își dau foc la măști, se urlă
în fața spitalelor. Între timp, la ATI
batem record după record. Dar cei
din stradă strigă că vor libertate.
Culmea, și covidul vrea libertate. E
șmecher, se transformă, se stre�
coară abil. Dacă ar putea, covidul ar
arde și el măștile. Și ar face țăndări
toate flacoanele cu vaccin. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Covidul, strada și cele două Românii
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Brutale și chiar sângeroase, gestu �
rile mele smulse din panoplia răz� 
boi nicului ancestral au duritatea
criminalilor de profesie și nesim �
țirea șenilei de tanc. Am sacrificat
vietăți destinate consumului uman,
cum ar fi: găini, rațe, gâște, miei, oi,
viței, vaci și chiar un țap îndărătnic,
scăpat de superficiala înțepătură a
briceagului ciont mânuit de neica

Ion Grecu, măcelarul satului. De
tradiționalii porci, mai buni decât
orice pasăre, n�aș fi pomenit, fiindcă
se deduce, bănuiesc, lunga mea
activitate în domeniul tranșării lor
la modul semiexpert. Mi�am rea �
mintit o fază haioasă, când unul a
driblat crâncena baionetă mânuită
de�un vecin îndelung supărat pe
supraponderala suină. Furia l�a
orbit pe agitatul stăpân, cuțitul a dat
greș, porcul s�a ridicat și�a scăpat
din mâinile înghețate ale ajutoa �
relor de ocazie. Ca și în cazul țapu�
lui, a trebuit să intervin, răpunând
muntele de osânză cu abilitatea
rituală a vânătorului african de
hipopotami. Vremuri...

Câteodată mă întreb dacă aș fi
capabil să ucid un om. Răspunsul,
oricât de dureros, este: „Da, aș fi în
stare!“. Nu cred că mă pot considera

eu însumi om, dacă n�ar dospi în
mine pornirea cea mai sinistră
dintre toate ale speciei, așa cum e
atestată de istorie. Și pentru că
istoria permite îndelungate și inu �
tile dispute pe tema ce azi pare să fi
intrat în conul de umbră al corec �
titudinii de toate felurile, trimit
eventualii amatori de polemici la
miturile fundamentale din cultura
oricărei civilizații, începând cu a
noastră, unde îi găsim pe frații Abel
și Cain. Mă pot sustrage moștenirii
genetice? Sunt eu vinovat că există
în ADN�ul meu invidia, lăcomia și
ura? Circulă o vorbă, mai mult
citată decât însușită ca adevăr: „Să
nu dea Dumnezeu omului cât poate
duce“. Socotind drept, Cel�de�Sus
m�a ferit și de ispita călcării pe ur�
ma lui Cain, dar și de contextul 
slo bozirii instinctului primar de

asasin. Nu invidiez și nu urăsc pe
nimeni; și nu am suficient de multă
lăcomie ca să trezesc teamă în jur,
câștigând un respect nemeritat. Dar
dacă soarta m�ar fi trimis într�un
război, ce�aș fi făcut? Indiscutabil, aș fi
ucis cu sânge rece! Văd și revăd pe �
riodic documentare despre al Doilea
Război Mondial, în care par ticipan�
ții – bătrâni, dar nu decrepiți –

povestesc diverse momente din
bătăliile purtate. Concluzia tuturor,
amară și limpede:dacă nu îi ucideau
ei pe ceilalți, erau uciși. Nici o rană
vindecată nu le face amintirea mai
dulce, nici o medalie nu le ridică
prea mult moralul. Durerea și
stânjeneala (rușinea chiar!), date de
compasiunea creștină, componentă
a civilizației europene, nu le alungă
teama puternică și incontrolabilă:
„Dacă eu nu te omor, mă omori tu!“.

Am ucis doar câteva personaje
prin romanele și povestirile publi �
cate. Descrierea aproape naturalistă
a câtorva scene „de crimă și oroare“
să însemne că astfel mi�am defulat
pornirile? Sau că mi le�am sublimat
artistic? Las criticilor și cititorilor
misiunea să se pronunțe, ei sunt
îndreptățiți. 

Deși pare o scuză care să dea
bine în context – dar de ce n�aș dez �
veli puțin și partea însorită a ne� 
 cunoscutului din mine? –, eu pot să
mărturisesc doar că am salvat de la
moarte doi oameni. Nu consider
asta un merit. S�a întâmplat. Și, dacă
împrejurările s�ar repeta, aș face�o
din nou. În fine, așa presupun!
Dumnezeu știe ce�aș face, ajuns iar
într�o situație asemănătoare... 

Poveștile astea nu țin loc de
cronică la noul album Rob Zombie –
The Lunar Injection Kool Aid Eclipse
Conspiracy (2021, Nuclear Blast).
Dar sunt iscate de nenu măratele lui
audiții, vaccinat sau nu... SDC

Disecția conspirativă

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Am constatat de multe ori că există în mine ceva mai adânc decât
mine, anume o tendință (auto)distructivă care își exercită presiunea 
și fascinația fără să-i pot controla manifestările exterioare. 
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Așa s�a întâmplat să fie, am citit
aceste două cărți în același timp,
pur și simplu pentru că nu mă
puteam hotărî cu care să încep.
Structura lor caleidoscopică,
felul în care deschid portițe către
spații intime, invitația tentantă
de�a pătrunde în lumi inaccesi�
bile altfel, poveștile de iubire
care le�au inspirat m�au făcut 
să le tratez cu egală curiozitate. 

IUBIREA DE TEATRU

A�l citi pe George Banu e o ope �
rațiune intelectuală vindecătoare.
Subiectele asupra cărora popo �
seș te, stilul cald, încărcat de emo �
ționalitate, asocierile făcute între
domenii congruente ale spiritu�
lui, secvențe din propria biografie
și a acelora cu care i s�au în cru �
cișat traseele transformă exerci �
țiul lecturii într�un act care le �
cuiește mintea și sufletul. Viață și
teatru pe Scena lumii e o antolo�
gie de texte scrise (între 2016 și
2020) pentru „Dilema veche“, „Ob�
servator cultural“ și „Viața româ�
nească“, adunate acum într�un
sumar pentru a evita perisabilita�
tea editorială a publicisticii. George
Banu operează conexiuni cărtu �
rărești de mare suplețe, legând
epoci, continente, arte, creatori. O
face prin remarci cu densitate, ex�
primate în formule de gândire
fine, prin aduceri�aminte și des�
crieri caracterizate de rafinament.
Cei care�l cunosc pe eseist – mă
număr cu bucurie printre ei –
știu cât de mult valorizează prie�
tenia, esențialitatea întâlnirii la
nivelul unei viziuni sincrone idea�
tic. Eseurile lui Geor ge Banu sunt
un spectacol, un spectacol al idei�
lor, al înlăn țuirilor evocative, al
iubirii pentru această manieră de
raportare la lume care sunt artele. 

Dacă ar fi să încropesc un mic
top al preferințelor, în vârful lui
s�ar afla Cuvinte înainte de sfâr �
șit, Cum să pui capăt și Un teatru
personal, marionetele. Marele
sfârșit e un gând pe care pande�
mia l�a poziționat în prim�plan.
Boala care a cuprins planeta ne�a
învățat lecția smereniei, ară�
tându�ne cât de vulnerabili sun�
tem, ce precauții trebuie să luăm
împotriva firii noastre ca specie
pentru a ne asigura conservarea.
George Banu face slalom elegant
printre concepte și curente, dez�

voltând filosofic una dintre teme �
le capitale ale umanului: coborâ �
rea pantei anilor de viață și trece�
rea punctului de final. Exemple
canonice (Lear, Faust, Prospero,
Firs) ranforsează aserțiunile pe o
temă care revine frecvent și în
dramaturgie.

Când autorului i�au parvenit
la Paris câteva exemplare din ac�
tuala carte, a postat pe o rețea de
socializare o fotografie în care
apă rea anturat de marionetele
din colecția pe care o deține. Eseul
ce le e consacrat e o inițiere în
universul magic al acestor perso�
naje inanimate care au nevoie de
imaginația, de dăruirea și de
acțiunea artistului în a le însu �
fleți. Colocatarele acestea consti�
tuie un companion tăcut, fidel în
serile târzii când liniștea metro�
polei și răgazul nocturn stimu�
lează meditația însuflețită.

Tonul confesiv, de șuetă con�
sistentă, nuanțele multiple, reto�
rica de filtrare afectivă carac� 
teristică jurnalelor fac din acest
volum o generoasă întâlnire me�
diată de un mare iubitor al teatru�
lui, al picturii, al călătoriilor care
este George Banu. 

O DRAGOSTE 
LEGENDARĂ

Spune�mi că mă iubești. Mărturii
ale unei pasiuni mi�a provocat
atenția prin mai multe. Un prozator
– Erich Maria Remarque, care a dat
lumii al doilea bestseller mondial
după Biblie – și o actriță – Marlene
Dietrich, cu o carismă transferată
de celuloid în celebritate, au lăsat
postumității o colecție de testi�
moniale ale marelui amor pe care
l�au trăit. Traducerea Marianei
Bărbulescu, măiestrită de capaci�
tatea bunului cunoscător al lim�
bii, de abilitatea de a se substitui
prin tălmăcire unui autor rea șezat
în cuvintele unei limbi străine

aceleia în care a scris, fără a�i pă�
gubi stilul, redându�l prin tran �
slare într�un alt orizont lingvistic,
a fost și el de interes. Una dintre
iubirile legendare ale secolului
trecut e reconstruită episodic în
acest volum prin corespondență,
acest cel mai personal tip de co�
municare, care ne permite pă�
trunderea indiscretă în universul
din spatele unei imagini impuse
de marele ecran și de succesul li�
terar. Sunt mesaje redactate și tri�
mise poate nu cu gândul că vor fi
tipărite și accesibile ochiului pu�
blic într�un orizont de timp. Deci
cu atât mai intime.

Editorii Werner Fuld și Tho�
mas F. Schneider au realizat o
ediție model, intermediindu�ne
accesul la telegrame, cărți poștale,
scrisori, bilete atașate cadourilor
și florilor. Parcursul de cercetare
i�a obligat la acribie, trebuind, de
pildă, să refacă investigativ data�
rea lor. Fragmentele inserate îi
aparțin cvasi�exclusiv lui Erich
Maria Remarque, pentru că răs�
punsurile lui Marlene Dietrich au
fost distruse de Paulette Goddard,
cu care scriitorul s�a căsătorit ul�
terior. Un gest perfect de înțeles
în plan personal e o semnificativă
pierdere istoriografică. Misivele
sunt cu mai mult decât un schimb
de expresii sentimentale, sunt, ca
ansamblu, un roman ce vorbește
despre afecțiune, singurătăți, me�
lancolie. E o desfășurare din care
transpare o singură voce a acestei
relații, care i se adresează ei cu
formule de sensibilitate: „preaiu�
bită“, „axă a vieții mele“, „tu eu“,
„pâinea sufletului meu“, „lumina
ochilor mei“ etc. Rostul unei scri�
sori, al oricărei scrisori, dar cu atât
mai mult al uneia de dragoste, nu
se limitează la mesajul direcționat
adresantului. Ea, scrisoarea, spu �
ne multe despre expeditorul care
ridică orice control restrictiv al
raționalității, oferindu�i�se cu su�
fletul deschis celuilalt, în exalta�
rea iubirii. Dar spune în subtext
multe și despre cei cu care a in �
teracționat, despre mentalitățile
epocii, secvența ei istorică, e, cu
alte cuvinte, și o sursă documen�
tară de luat în seamă. 

Și dacă veți păți ca mine, ne�
putându�vă decide cu care dintre
cele două volume să începeți, lec�
turarea alternativă e soluția idea �
lă de compromis pentru cititorul
împătimit. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Citind în tandem

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL CRISTIAN FULAȘ

„Militez pentru cealaltă istorie, istoria
celor mulți și umili, adevărata viață“
Cristian Fulaș publică la Editura Polirom romanul Ioșca,
remarcat deja de critică pentru forța sa epică și minuția
portretistică pe care o pune în slujba construirii unei lumi
arhetipale, de o mare forță simbolică. Cu o magistrală

artă a discursului literar, autorul realizează un
surprinzător transfer deictic al „tăcerii împreună“ ca
retorică a ne-vorbirii purtătoare a sensului ascuns al 
lumii conținut tocmai de „lipsa cuvintelor“.

DAN BURCEA

Această retorică a reticenței, în
care aposiopeza domnește ca la
ea acasă, surprinde și încântă în
același timp prin extraordinara
ei capacitate de a revela trăirea
interioară a personajelor dum-
neavoastră. Cum s-a născut
acest roman și ce rol a avut
această sublimare a discursului
narativ în geneza și scrierea lui? 

În fond, ca romancier, nu te poți
așeza în lume decât reticent. În re�
zervă, din rezervă. Știu puține lu�
cruri despre lume și cu atât mai
puține despre oamenii care tră�
iesc în ea, suntem aproape opt mi�
liarde, numărul mă sperie cum� 
plit. Și�atunci poate că o anume
reticență, o anume întrerupere
continuă nu e doar necesară, ci
de�a dreptul obligatorie atât în
replicile personajelor unui ro �
man, cât și în felul de�a înfățișa
lumea. Cursivitatea e și ea un șir
de întreruperi, desigur. Aproape
întotdeauna. Orice cursivitate.
Sigur, înfățișez o lume, dar lumea
e cu necesitate discurs, e o lume
scrisă, filtrată, imaginată, creată.
Poate de aici necesitatea sublimă�
rii de care vorbiți, poate din
conștiința unei înstrăinări voite
de realitate, poate din simpla con �
știentizare a diferenței între ceea
ce stă scris și ceea ce este.

Spațiul creat drept cadru nara-
tiv are toate caracteristicile unui
teritoriu arhetipal, a unui „cori-
dor de trecere“: valea, munții,
teritoriul de dincolo, orașul etc.
sunt elementele sale constituti-
ve. Cum l-ați ales, există el, geo-
grafic vorbind, servindu-vă de
model sau cel puțin de canava,
ca loc imaginar și simbolic prin
excelență, ca huis clos decupat

într-un perimetru traversat de
un râu care face din peisajul

muntos un fel de paradis?

O anumită realitate există în ca �
dru. Să spunem că m�am servit de
linia imaginară dintre Brașov,
Zăr nești și limita Plaiului Foii
care e Refugiul Șpirlea. Pe margi�
nea estică, Bucegii și Piatra Craiu�
lui. La vest, Rudărița și Poiana
Mărului. Aici sunt reperele spa �
ția le reale. Contează însă, aici
aveți mare dreptate, doar valea,
doar acel spațiu imaginar în care
se desfășoară puțina acțiune din
carte. Intenționat am sucit locu�
rile între ele, le�am amestecat, le�am
descris în mod diferit, tocmai
pentru a nu mai trimite la nici o
realitate verificabilă în teren. 

Va lea (cu majusculă), Râul, Mun�
tele, nu în ultimul rând Drumul
(în marginea căruia se zbate la un
moment dat o pasăre decapitată)
sunt locuri simbolice, sunt Locu�
rile lângă care oamenii viețuiesc
dintotdeauna. Iar Paradisul, ca să
revin la întrebare, e peste tot. Vor�
besc cât se poate de serios.

Numele lui Molnar Iozsef, Ioșca,
Ioșca baci, micul Ioșca, eponim
al cărții, ghidează cititorul spre
genul biografiei romanești. Cine
este acest om și de ce viața lui
merită să fie povestită, mai mult,
să fie înnobilată și ridicată la

rangul de literatură?

Am mai spus, dar reiau. Am cu�
noscut la un moment dat un fierar

bătrân pe numele lui Ioșca. Mi�a
plăcut omul, simplu, liniștit, la
locul lui. Mi�a rămas în minte ca
un soi de simbol opus lumii noas�
tre agitate, nu știu, poate că fanta�
zez, poate nu era chiar așa. Cert e
că de aceea m�am folosit în carte
de numele lui (ar putea fi al orică�
rui alt om, sunt atâția Ioșca în
lume...). Dar în rest Molnar Iozsef
e un personaj cu totul și cu totul
imaginar, imaginat, de imaginat
în continuare. E arhetipul omului
simplu, sărac, neștiut într�o mar�
gine de lume, ceea ce – atunci
când suntem sinceri – suntem
majoritatea. Ioșca e omul de rând
pe care istoria nu îl ține min te, o
cifră în angrenajul enorm și mon�
struos al umanității, un chip fără
chip. La un moment dat am vrut
să�mi intitulez romanul Fără mă�
rire și fără chip, mi s�a părut prea
apăsat, am rămas la simplitatea
unui nume.

Înainte de a vorbi de cercul res-
trâns care gravitează în jurul lui
Ioșca, aș dori să ne spuneți câte-
va cuvinte despre lumea care
populează spațiul văii în care se
petrece acțiunea romanului,
acea comunitate fondatoare
formată din „muncitori săraci,
simple cifre în angrenajul lumii“,
oameni „fără mărire și fără

chip“. Cine sunt aceștia și prin
ce hazard al istoriei se află ei

aici, izolați de restul semenilor?

Se pare că am anticipat, dar bine
am făcut. În sufletul meu, atunci
când sunt împreună cu mine,
aproape că refuz lumea în care tră�
iesc. Aproape mă doare inegalitatea
asta crudă, stupidă și ridicolă din�
tre oameni, aproape că aș milita
pentru o revoluție finală, dacă nu
aș fi convins că totul e fără rost și
orice revoluție va sfârși manipu�
lată de cei puternici. Ioșca e roma�
nul acestor oameni, le e dedicat, le
scrie viețile – chiar și așa, în regis�
trul imaginarului. E timpul să ne
întoarcem la oamenii simpli, e
timpul să înțelegem că lumea nu
e făcută doar din Marile Nume ale
Oamenilor Importanți, ci din toți
oamenii. Din toți oamenii care
sunt în ea. Numiți�mă socialist,
deși mă tem că termenul e demo�
netizat azi, dar eu asta cred. Că
lumea nu poate fi un loc bun atâta
timp cât suntem atât de inegali.
Că e absurd, monstruos chiar, ca
un om să nu aibă ce mânca în
timp ce o mână de privilegiați
dețin țări întregi.

În jurul lui Ioșca gravitează mai
multe personaje, un grup uman
devenit pe măsura acțiunii tot
mai solidar și legat de o priete-
nie puternică și profund umană.
Duumviratul va deveni treptat
un memorabil quadriumvirat.
Ce ne puteți spune despre prie-
tenia lor și despre rolul de fer-
ment pe care aceasta îl joacă în
ansamblul narativ al romanului

dumneavoastră?

Eu, când scriu, dacă scriu, scriu
despre om. Mă folosesc de sinec�
doca numită Om pentru a face
lumi, lumi pe care la rândul lor le
populez cu oameni creați de mine.
Sunt în fond un modern, cred că
mă repet, dar sunt un modern.
Personajele din romanul acesta

Mă folosesc de
sinecdoca numită
Om pentru a face
lumi, lumi pe care
la rândul lor le 
populez cu oameni
creaţi de mine. 
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sunt personaje simbolice:un mun�
citor, un maistru, un preot, un
doctor. Cu toții esențiali în lumea
imaginată, cu toții de neînlocuit
aproape. Și cu toții capabili de
gesturi supraumane, capabili –
extrema e necesară aici – să
moară pentru celălalt. Și, nu�i așa,
să ucidă. Suntem în inima umanu�
lui, acolo unde compromisul, ne�
gocierea, politica nu pot încă
exis ta, acolo unde sentimentele
sunt încă sentimente, unde adevă�
rul e adevăr și minciuna minciună.
Aveți dreptate, într�un anumit
sens personajele romanului sunt
Unul, o idee a Binelui – în ciuda
tuturor lucrurilor rele pe care le
vor fi făcut și prin care vor fi trecut.

Femeile sunt și ele prezente în
roman. Ilona, logodnica și apoi
soția lui Ioșca și Ileana, femeia
maistrului Vasile, ocupă un rol
eminent în viața acestora și a
comunității. Ce ne puteți spune
despre ele?

Ilona e adevăratul personaj tragic
al romanului. Dacă Ioșca e o um �
bră inefabilă a realității, o pro �
iecție a omului primordial, să o
spunem în cele din urmă, Ilona e
imaginea lui reală. Inițial, în va�
riantele de început ale romanu�
lui, mortul cărții era Ioșca. Murea
singur, neștiut, devenea o mână
de țărână din valea lui iubită.
Apoi am modificat. Din motive de
structură, dar și de intensitate, am
ales moartea tragică a celei iubite,
am ales hybris�ul acelei morți,
frica teribilă și atât de umană,
suferința inumană (până la nebu�
nie) a bărbatului care refuză să
rămână singur, care se dedublea �
ză, care pentru o vreme devine ea,
devine iubirea lor, devine altceva,
ceva ce rămâne de citit în carte.
Ileana, la fel. Ea e singura legătură
a cărții cu supranaturalul, cu un
soi de panteism care mie îmi
place ca structură, cu simplitatea
pre�umană, să�i spunem. Ileana e

un loc simbolic, e o imagine de
neratat, e esența nebuniei, în
fond, a iraționalului, într�un fel.
Ileana și Ilona sunt celelalte ele�
mente centrale ale acelei lumi și
în jurul lor se�nvârte totul la o lec�
tură atentă, în timp ce Ioșca, mais�
trul, popa, doctorul, mai prezenți
în aparență, sunt doar umbre ar�
hetipale ale omului trecute prin �
tr�o serie de epifanii.

Povestea de dragoste dintre
Ioșca și Ilona este expresia unei
promisiuni a comunității umane
care privește acest act ca pe o
așezare binecuvântată a rându-
ielii familiei și a societății. Are și
o trăsătură de mit fondator
această uniune maritală?

Da. Sunt multe repere acolo, e o
lume a începuturilor, o lume fără
căsnicii și fără cimitir, fără copii.
Ioșca și Ilona (Ilona și Ioșca?) în�
temeiază lumea și în același timp
îi aduc destructurarea, așezarea
într�o societate. Și deci destructu�
rarea simbolică a Paradisului Pă�
mântesc, cu condiția să înțelegem
că „cerul e peste tot“.

Aș dori să evocăm câteva dintre
numeroasele teme care traver-
sează romanul dumneavoastră,
unele abia sugerate în
fulguranța unei fraze, altele
mult mai pronunțate. Prima din-
tre ele este cea despre Timp. Ce
să înțelegem din reflecția preo-
tului care se întreabă dacă tim-
pul „era viața oamenilor sau
viața Domnului sau acestea
două întreolaltă sau dacă aces-
tea două, din nou, puteau sta
unite măcar“?

Când am început să scriu Ioșca,
sigur, m�am gândit la Timp. Eu nu
pot scrie în afara conceptului ăs�
tuia, mă înstrăinez complet dacă
încerc să vorbesc ca și cum timpul
n�ar fi o temă a literaturii mele,
aproape că nu mai merită să scriu.
Iar când mă gândesc la Timp, mă
gândesc la percepția lui, la faptul
că în fizică timpul nu e necesar, el
e doar o condiție a conștiinței uma �
ne. Știți, fizic vorbind, nu trăim în
timp. Timpul e o invenție a min ții
umane, nu e chiar real. E o con �
venție. De aceea pun în carte pro �
blema asta dublă, timpul divinității

și timpul omului. Universalitate și
convenție, eterna poveste a filoso�
fiei. Sigur că la limită se ascunde
din nou teza maimultcaprezentu�
lui, un lucru despre care am tot
vorbit în cărțile anterioare, în fond
ideea mea despre timp. Cu un sur�
plus aici, cu ideea că timpul așa
cum ni�l în fățișăm e de fapt deter�
minismul simplu, cauzalitatea. Nu �
mim timp înlănțuirea dintre lu� 
cruri. Cam atât reușim să înțe �
legem din conceptul acesta.

Și ce măsură are Timpul, atunci
când se însoțește cu actul vorbi-
rii, cu voința umană și cu capa-
citatea lui de a trăi în lume?
Dacă ar fi să urmăm cuvintele lui
Ioșca, „timpul vorbirii era tim-
pul vrajbei, iară timpul tăcerii
era al păcii“. Este aceasta
condiția sine qua non a omului
vorbitor ca vector al condiției
sale în cadrul cetății?

Într�un anumit sens, orice vorbire
e autosuspendare din timp. Cu
vorbirea numim lucrurile și anu�
lăm cauzalitatea lor naturală, o
facem să stea vorbită și în cele din
urmă să stea scrisă. Vorbirea des�
tructurează lumea, o împarte în
categorii, îi distruge unitatea. Nu
e nimic normal în faptul că vor�
bim, ajunge pentru asta să ne
uităm la lumea înconjurătoare.
Omul e singurul animal care vor �
bește. Și nu sunt sigur că ăsta e cel
mai bun lucru cu putință.

Să credem că același Timp, dila-
tat de data aceasta pentru locui-
torii văii, ar fi o prefigurare a
unei eternități molcome, ca „un
labirint de oglinzi în interiorul
căruia, ori încotro te-ai întoar-
ce, vezi același lucru“? Este
acesta un fel de a numi printr-o
astfel de sintagmă căutarea sen-
sului vieții, a realului ca expresie
a peșterii platoniciene ? 

Da. Valea în care se desfășoară ro�
manul e unul dintre acele locuri
privilegiate în care lumea încă nu
e atât de diferențiată, în care vor�
bele sunt puține (nu neapărat ne�
cesare), în care oamenii sunt în
mai mare măsură oameni decât în
afara ei, sunt mai naturali. S�au
așezat să moară, cum se spune. Nu
mai e mare lucru de spus, regretele

sunt inutile, din Paradis nu mai ai
unde să te duci.

Tot în acest context vă propun
să abordăm și definiția pe care
naratorul o dă Istoriei. El afirmă
că „de la facerea lumii istoria nu
existase niciodată cu adevărat“,
că ea aparține doar celor puter-
nici și apărați de ziduri, lăsân-
du-i fără apărare pe cei „mulți
supuși și umili“. Îi dați aici drep-
tate lui Paul Ricœur care, vor-
bind de exactitudinea scrierii is-
toriei, afirmă că aceasta nu este
altceva decât „o imagine pre-
zentă a unui lucru absent“?

La limita ideii lui Ricœur va sta în�
totdeauna Uitarea. Dincolo de me�
morie asta e. La fel, dincolo de
istorie. Suntem meniți uitării, ăsta
e destinul nostru. La un moment
dat, mai devreme sau nespus de
târziu, vom fi uitați. Mai rău e că
Istoria (scuzați majuscula, ironică
de data asta) face în așa fel încât să
ne amintim mai degrabă răul și
mai puțin binele din lume. Și�a �
tunci eu militez pentru cealaltă is�
torie, istoria celor mulți și umili,
adevărata viață.

Aș releva motivul spaimei de
moarte ca experiență definitorie
a condiției umane, mergând în
roman până la expresia christică
a suferinței pe cruce. Reproduc
aici cuvintele doctorului: „Cre -
dință, nebunie, viață, care e
diferența?“. Ce răspuns să dăm
acestei întrebări, mai ales că
preotul, căruia i se adresează, își
trimite interlocutorul la propria
conștiință pentru a găsi în sine
dezlegarea?

Viața noastră, azi, mai ales azi,
poate fi descrisă mai ales ca frică de
moarte. Suntem atât de îns păi �
mântați de propria dispa riție, încât,
uite, ne�am închis aproape de bună
voie în case și nu spunem că ne
temem, dar recunoaștem asta prin
gestul nostru. Cu toții suntem Ilona
azi: Nu vreau să mor, Ioșca, nu
vreau să mor. Nu mă simțeam pro�
fet, dar voi zâmbi spunând că nu de
ieri, de azi trăim povestea asta, ci de
la începutul lumii, de când eram vi�
rusuri (ne sinucidem, păcatele
mele) sau lut, depinde cum vrem să
privim problema. Nu suntem nimic
altceva în afară de frică de moarte,
la urma urmelor. Muncim, ne chi�
nuim, strângem, ne reproducem
tocmai de frica morții, nu pentru
vreun bine care ne așteaptă imediat
după gestul următor.

În fața asaltului modernității,
societatea umană pare depășită,
absorbită în ritualuri vide de

sens și în vociferări goale de
sens. Cine sunt Urlătorii,
Holbații și Posedații?

Aceste categorii sunt gluma mea
neplăcută din roman. Suntem noi.
Obsedați de ecrane, urlând în tele�
foane, holbându�ne la ele, umblând
ca posedații prin lume, spectre ale
unui azil de nebuni inimaginabil cu
vreo cincizeci de ani în urmă, ră �
mășițe de vorbire, absențe. Sigur că
suntem în opo ziție cu lumea Văii, e
aproape natural să fie așa.

Nu putem să nu remarcăm pro-
pensiunea către o exaltare gar-
gantuescă, atât în ritualul omni-
prezent al băuturii horincii, dar
mai ales cu ocazia riturilor care
îi punctează evoluția. Chefurile
„cu valuri de băutură, cu lăutari
treziți în mijlocul nopții“ erau
ocazii în care oamenii „se arun-
cau cu totul în extaz, se dez -
lănțuiau, parcă își puneau viața
în joc și fiecare chef părea ulti-
mul lucru pe care îl făceau pe
acest pământ“. Cum să privim
această nemărginită sete de
viață, la propriu și la figurat, a

personajelor dumneavoastră? 

Esența sărbătorii este excesul,
spune Freud undeva. De când lu �
mea, oamenii sărbătoresc. Oame�
nii mănâncă și beau. Oamenii se
reproduc sau fac sex ocazional.
Cu alte cuvinte, oamenii petrec. E
nevoie de veselie în lume, e nevoie
de distracție, nu putem fi simple
mașinuțe care�și îndeplinesc sar�
cinile de zi cu zi și merg la culcare
la apăsarea unui buton. Așa e
viața și am încercat s�o redau cât
mai aproape de realitatea ei, nu
de vreo imagine inventată și des�
tul de păguboasă a prea marii cu�
cernicii. Oamenii din romanul
meu sunt de�a dreptul dionisiaci
uneori, secvența nunții e cât se
poate de clară în această privință,
m�am distrat enorm scriind�o și
mi�a plăcut să reiau (în alt regis�
tru) secvența din Ciuleandra.

Romanul Ioșca este de-abia la
început de drum spre inimile ci-
titorilor. Ce vă doriți pentru el
pe viitor și ce îndemn ați dori să
transmiteți celor care încă nu 
i-au deschis paginile?

Ce să zic?, voi zice iarăși zâmbind.
Îi doresc numai binele acestui
roman, deși știu în sinea mea că
pentru literatura română con�
temporană binele e lucru cam
străin. Celor care nu l�au citit nu
știu ce să le transmit, poate să�l ci�
tească, poate să citească orice car �
te contemporană, poate să spri� 
jine literatura română, am fi mult
mai puțin fără ea. SDC

E timpul să ne întoarcem la oamenii
simpli, e timpul să înţelegem că lumea nu
e făcută doar din Marile Nume ale Oame-
nilor Importanţi, ci din toţi oamenii.
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DANA PÎRVAN

Gianfranco Calligarich s�a născut
în 1947, și�a petrecut copilăria la
Milano, apoi s�a mutat la Roma
unde a lucrat în presă și televi�
ziune. Ca și eroul primului său
roman, Ultima vară în oraș, publi�
cat în 1973 (tradus de curând la
Editura Polirom de către Cerasela
Barbone), carte�cult, reprezen�
tând un caz de publicare aproape
unic. Autorul a scris�o în anii
șaptezeci, încercând să o propună
fără succes diferitelor edituri
până când manuscrisul a ajuns pe
mâinile Nataliei Ginzburg. A fost
atât de uimită de ea, încât a încu�
rajat scriitorul să participe la pre�
miul Premio Inedito. Câștigarea
acestuia a permis publicarea ro�
manului în 1973, cu șaptesprezece
mii de exemplare vândute într�o
singură vară. 

La scurt timp, cartea a dispă�
rut de pe piață, devenind o carte�
cult pentru trei generații care au
continuat să o caute pe tarabele
de mâna a doua, circulând în mici
cluburi de cititori, până când a
fost republicată în 2010. A fost
privită ca o redescoperire senza �
țională, a făcut valuri în presa cul�
turală, dar, odată cu ediția res �
pectivă, cartea a dispărut din nou.
Acum se bucură de un nou val de
traduceri. 

Personajul central, un anti�
erou, și atmosfera fac greu de uitat
această carte. Începutul romanului
poate fi trecut printre cele antolo�
gice: „De altfel, așa e întotdeauna.
Faci orice ca să stai deoparte și
apoi, într�o bună zi, fără să știi cum,

te trezești într�o poveste care te
poartă direct la final“. 

O ROMĂ A ARTIȘTILOR
SĂRACI, A ARISTOCRAȚIEI
RUINATE, A PRESEI
IMPROVIZATE

Ultima vară în oraș este romanul
relației dintre un om și un oraș,
dintre singurătate și mulțime,
dintre un bărbat fără ambiții și o
femeie imprevizibilă. Leo Gazzara
este un jurnalist de treizeci de ani,
mai exact transcrie pentru un co�
tidian sportiv texte scrise de alții.
Îi place să bea, îi place să citească
și îi place marea. Plecat din moho�
râtul Milano și stabilit la Roma,
după al Doilea Război Mondial,
trăiește deopotrivă fericit și dez�
nădăjduit într�o atmosferă de
dolce vita. Iubește marea, ca și bu�
nicul său, de altfel primul perso�
naj care se impune atenției în
primele pagini ale cărții, căci îna �
inte de a muri cere un pic de apă
de mare. Marea și moartea se vor
reîntâlni și în finalul romanului.

Încă din primele pagini, auto�
rul surprinde prin facilitatea cu
care conturează în doar câteva
rânduri portrete memorabile, așa
cum se întâmplă și în cazul tatălui
rămas pe peronul gării din Mi�
lano. Marea îl îndeamnă pe Leo să
ajungă la Roma și tot ea îi va ră�
mâne cu fidelitate aproape: „Ma �
rea care primește totul, toate lu �
crurile care nu au reușit niciodată
să se nască, toate lucrurile moarte
pentru totdeauna“. 

Roma va fi orașul unde duce
o existență boemă. Schimbă sluj�
bele, locuiește în hoteluri sau în
casele prietenilor bogați, multe

nopți și le petrece în paturile fe�
meilor pe care le părăsește a doua
zi, după ce face câte o baie tihnită
în căzile lor. Prin Roma își plimbă
cu încântare copilărească Alfa
Romeo hodorogită și tot aici, din
când în când, renunță la alcool.
Nu și prietenul său, Graziano, un
alt personaj pitoresc, ce se va lăsa
pradă singurătății și alcoolului.
Roma lui Gianfranco Calligarich
este o Romă a artiștilor săraci, a
aristocrației ruinate, a presei im�
provizate, a îmbogățiților peste
noapte, a snobilor, a străzilor pu�
stii pe timp de vară, dar înmires�
mate sub ploile de primăvară, a
cafenelelor cu lume pestriță. Și 
nu numai.

UN FUNDAL SPECTACULOS,
PERFECT PENTRU O POVESTE
DE DRAGOSTE

Portretul pe care Gianfranco Cal�
ligarich i�l face Romei e fascinant,
freamătă de viață și amintește de
filme precum La dolce vita sau La
grande bellezza: „Roma era orașul
nostru, ne tolera, ne alina și am
ajuns și eu să�mi dau seama că, în
ciuda slujbelor sporadice, a săp�
tămânilor de foame, a camerelor
de hotel umede și întunecoase, cu
mobilier galben�spălăcit și scâr �
țâitor, parcă ucis și secătuit de o
boală necunoscută de ficat, era
singurul loc în care puteam să
trăiesc. […] E mai mult decât un
oraș, e o parte secretă din voi, o
fiară ascunsă. În cazul ei nu există
jumătăți de măsură: fie e o mare
iubire, fie trebuie să plecați, pen�
tru că asta pretinde dulcea fiară,
să fie iubită. Ăsta e singurul tribut
care vi se va pretinde, indiferent

de unde veniți, de pe drumurile
șerpuite și înverzite ale Sudului,
de pe legănatele șosele drepte ale
Nordului sau din abisurile sufle�
tului vostru. Dacă e iubită, o să vi
se ofere așa cum o doriți și nu va
trebui să faceți altceva decât să vă
lăsați în voia valurilor prezentu�
lui, care vă ating ușor, plutind la
un lat de palmă de fericirea voas�
tră legitimă. Și vi se vor oferi seri
de vară străbătute de lumini,
dimineți vibrante de primăvară,
fețele de masă ale cafenelelor ase�
menea fustelor fluturate de vânt
ale fetelor, ierni aspre și toamne
nesfârșite, când orașul o să vi se
arate dezarmat și bolnav, vlăguit,
plin de frunze decapitate, pe care
pașii voștri nu vor face zgomot“.

Un fundal spectaculos, per�
fect pentru o poveste de dragoste.
Una pe măsura atmosferei excen�
tric�sfâșietoare a orașului. După
nopți alcoolice și zile monotone,
în ultima sa vară la Roma, inadap�
tatul Leo se îndrăgostește de
Arianna, femeia fatală, imprevizi�
bilă, exuberantă, seducătoare,
ciu dată și instabilă. E studentă la
arhitectură, nici ea nu are o casă
a ei, dar mereu are cu ea volumul
Swan. Nici unul dintre ei nu e 

capabil să�și asume vădit și la timp
iubirea față de celălalt. Arianna
apare și dispare din viața lui Leo,
accentuându�i deriva existențială.
Suferința și renunțarea sunt mu �
te. Povestea de iubire e plină de
singurătate. Viața e închegată
doar din rămășițe. Personajele ră�
tăcesc ducând cu ele pachete sau
valize cu cărți – Proust, Pavese,
Nabokov, Marele Gatsby, Moby
Dick, Ulise, Eliot, Shakespeare,
Durrel, Cehov –, ele însele având
puterea să creeze un alt univers
cu care rezonează viața lui Leo
Gazzara. 

Personajele trist�fermecătoa �
re, descrierile pregnante, dialogu�
rile vii, asociațiile surprinzătoare,
melancolia elegantă, vraja unei
lumi efemer�frumoase cu miez
putred și cu disperări înăbușite,
lumea fragilă în care un om se
zbate mocnit să supraviețuiască și
rafinamentul scriiturii fac din Ul�
tima vară în oraș un roman incon�
fundabil, de neuitat. SDC

Gianfranco Calligarich, 
Ultima vară în oraș, 
traducere din limba italiană 
și note de Cerasela Barbone,
Polirom, 2021

Roma, iubirea
și marea
Ca și Stoner, romanul din 1965 al lui John William, și Ultima vară în oraș
poate fi privit ca un fel de Lazăr al literaturii. Două romane „pierdute“,
cu un întârziat și surprinzător succes internațional, ambele având drept
protagoniști niște suciți, eroi anapoda, fideli unui drum bizar. Ei își
poartă cu discreție tristețea omului interior prin vâltoarea zădărniciei
exterioare spectaculoase, trăiesc iubirea scurt și intens și știu că nu 
au unde să se ducă în lumea asta. 
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Un an de pandemie COVID-19 a
avut un impact catastrofal
asupra noastră, a tuturor. Și, în
mod particular, asupra muzi-
cienilor, a celor care trăiesc pe
scenele de concert și își văd
ameninţată chiar raţiunea de a
exista. Și nu doar pandemia:
pe lângă ea, trăim epoca în
care și cancerul cancel culture
face ravagii. 

Dar în muzică, așa cum e și în
viață, pauza își are rosturile ei. Pe
lângă pustiul din viața culturală,
coronavirusul a adus și destulă
creativitate. În lipsa publicului,
muzicienii au procesat individual
acest anotimp ciudat: interpreții
au continuat să cânte, atât cât
restricțiile au permis�o, sau au
performat online, din chiar pro�
priile case, așa cum, bineînțeles,
compozitorii au continuat să
compună. Dar, mai ales, și unii, și
alții au gândit proiecte personale,
plecând de la experiențe proprii
în care și�au analizat viața și câ�
teva teme fundamentale: ce s�a
schimbat? cum și�a pus COVID�19
amprenta asupra muzicii în sine?
cum se aude izolarea în muzică și
ce înseamnă singurătatea pentru
un muzician? 

Pentru Hiyoli Togawa, o vio�
listă de 35 de ani născută într�o 
familie japonezo�australiană la
Düsseldorf și stabilită la Berlin,
totul a plecat de la o întrebare sim�
plă: „care este misiunea mea dacă
nu pot îm părtăși muzica cu ceilalți?
Să împart bucurie, să împart la�
crimi, să deschid sufletele oameni�
lor prin muzică?“. Răspunsul e în
acest album, cu unsprezece creații
contemporane pentru violă solo
intricate de șase superbe sara�
bande bachiene:Songs of Solitude.

„În 2020, când lumea s�a în�
chis, mi�am creat o rutină zilnică

pentru a�mi redescoperi propriul
spațiu interior. Am pictat în fie�
care dimineață și am cântat la
violă“, mărturisește Hyioli Togawa
în bookletul albumului. Ca artist,
Hyioli a simțit nevoia unui nou
ritm de viață, pe măsură ce, unul
după altul, concertele erau anu�
late. Rutina a însemnat pictură,
timp cu familia, plimbări prin par�
curile goale ale Berlinului, dar și
muzica lui Bach ce îmbină emoții
puternice și o formă clară și con�
cisăTogawa „În fața acestei pe�
rioade de izolare și insecuritate
globală, Bach a fost pâinea mea zil�
nică. Hrana mea spirituală, mângâ�
ierea mea, ancora mea, sursa mea
de încredere. Bach nu este nicio�
dată despre el însuși, ci mai de�
grabă despre marile întrebări și
mistere ale viețiiTogawa universul,
viața și moartea. Exact de asta am
avut nevoie, mai mult ca niciodată,
în aceste vremuri COVID�19. M�am
simțit adunată, liniștită, întărită,
înțelea să, m�am simțit acasă. Mai
ales în sarabande, care în marea lor
curgere devin poli unici de calm“.

Sunt șase sarabande bachi �
ene pe acest album, care intersec�
tează creațiile comandate celor
unsprezece compozitori contem�
porani prezenți pe disc, o reflecție
despre viața în pandemie. Hyioli
Togawa a vorbit într�o zi la telefon

cu compozitorul Kalevi Aho, cu
care colaborase recent, căruia i�a
cerut să�i scrie o piesă, una care să
„reflecte viața și munca în timpul
coronavirusului și care distilează
izolarea în muzică“. Și au urmat
încă zece, scrise de cei pe care i�a
abordat întrebându�i pur și sim�
plu cum trăiesc în pandemie.
„Compozitorii sunt cei care disti�
lează în sunet ceea ce li se întâm�
plă în plan emoțional“, spune
artista germană. 

Cu fiecare dintre lucrările tri�
mise pe e�mailul violistei, com �
pilația muzicală a singurătăților
din culturi și mentalități diferite
a devenit tot mai variată și mai
captivantă. Impresiile despre
pandemie provin din țări de pe
patru continente și au fost scrise
de creatori din generații diferite.
Mulți dintre compozitori dau
viață singurătățiiTogawa Toshio
Hosokawa (n. 1955), Yokohama,
combină sobrietatea cu melanco�
lia în Sakura, ce retrăiește ano�
timpul cireșilor în floare din
orașul său natal; Umbre al austrie�
cei Johanna Doderer (n. 1969) e o
in terogație asupra tăcerii ce fluc� 
tuează între melancolie și revoltă,
în timp ce Nostalgia new�yorkezu�
lui José Serebrier (n. 1938) e con�
jugarea verbului „a tânji“ după
sănătate, bucurie și armonia vieții
pre�pandemie. Pe de altă parte, ar�
meanul Tigran Mansurian (n.
1939) i�a scris violistei o Odă tăce�
rii, cerându�i acesteia, la repe ti �
țiile pe Zoom, să nu cânte, ci să
vorbească. Lucrarea are pauze im�
presionante și alternează teme
copilărești, în tonuri strălucitoare
cu lovituri blânde de arcuș și
duble coarde. 

„Diferitele abordări sunt cele
care fac proiectul atât de frumos,

deoarece exprimă diferite culturi
și moduri de gândire. Așa poți să
simți empatie pentru cineva care
se confruntă cu această pande�
mie, într�un alt loc din această
lume“, spune Togawa, care inter�
pretează cu pasiune Liniște de Mi�
chiru Oshima (n. 1961), o lucrare
ce descrie o plimbare dezolantă
pe străzile pustii ale NYC, cel mai
populat oraș din Statele Unite.
Dedicația lui Kalevi Aho (n.1949)
e lucrarea unui compozitor pen�
tru care COVID�19 nu a schimbat
aproape nimic: el trăiește izolat la
Helsinki, își începe ziua lucrând,
după care face o plimbare prin
pădure de 18�20 de km. La orizont
îți dă sentimentul de a fi singur cu
tine însuți, dar nu izolat. Aici so�
lista cântă în duble coarde, acom�
paniată și de propria voce. 

Hyioli Togawa acceptă și altă
provocare, una tehnică și într�un
registru total diferit: lucrarea lui
John Powell (n. 1963), compozitor
care a scris muzica pentru block �
bustere de la Hollywood ca Ice
Age și Kung Fu Panda, se numește
Momentul perfect pentru o cu �
rățenie de primăvară. Cea mai to�
nică lucrare de pe CD, scrisă pe
nouă voci și înregistrată prin mul�
titrack, reflectă și nevoia strin�
gentă de tehnologie, pe care cu
toții am descoperit�o în pandemie:
„într�un moment în care nu poți
face muzică cu ceilalți, era o mare
iluzie să pot cânta cu mine și să nu
mă simt singură“, spune ea. 

Discul mai cuprinde Salve Nos
de Samule Rhian (n. 1944) din Țara
Galilor, rugăciunea hâ tră a unui
bunic pe care lockdownul îl lipsește
de nepot, Cinci im presii din auto�

izolare de Gabriel Prokofiev (n.
1975) care tră iește la Londra cu
trei copii pe care trebuie să�i su�
pravegheze la cursurile de școală
online, și Consolation de Federico
Gardella (n. 1979), un milanez
care a folosit pauza pandemică
pentru a�și recalibra ideatica so�
noră. Lucrarea uzează de cea mai
gravă notă a violei, nota do pe
coardă liberă, și, ca o pedală, are
efectul unei rugăciuni ardente, în
opinia interpretei. Am păstrat
pentru final cea mai optimistă lu�
crare pentru mine, care aparține
celei mai tinere compozitoare
prezente pe compilație, o muzi�
ciană cu origini românești care
trăiește în Nashville. Keep moving
de Cristina Spinei (n. 1984) are
forță și energie pozitivă ce lumi�
nează întreaga compilație.

Hiyoli Togawa: „În primăvara
lui 2020 stăteam într�o cameră
goală din Berlin. La sfârșitul verii,
biroul meu era plin de partituri
noi, iar pereții acoperiți de ta�
blouri. În mijlocul sunetelor și 
culorilor nu m�am mai simțit nici� 
odată izolată, ci susținută și pro�
tejată. Iar dacă fără publicul meu
de concert m�am simțit adesea
singură ca muzician, grație muzi�
cii noi și vechi n�am mai fost ni�
ciodată în izolare. Cântecele izo� 
lării povestește despre asta“.

Songs of solitude a fost înregis�
trat în iunie, septembrie și octom�
brie 2020 la Andreaskirche, Ber� 
lin�Wannsee, Germania și a apărut
la Bis Records pe 5 martie 2021. SDC

Fals jurnal muzical. Note din
pandemie IV. Cântecele singurătății

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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– FRAGMENT –

O vreme mâncară tăcuți, cufun dați
fiecare în gândurile lui. Hector
avea ceva probleme cu mașina, iar
conducerea societății de transport
luase hotărârea să fie mutat pe alt
autobuz și pe un traseu diferit.
Asta îl iritase și îl neliniștea, deoa�
rece se obișnuise ani buni pe linia
268. Chiar și la orele de maximă
aglomerație reu șise mereu să
ajungă la capăt într�un timp decent
pentru călători. Asta era forma lui
de respect pentru cei care�și plă�
teau abonamentele sau fiecare

drum în parte. De fapt, asta era
datoria sa de șofer. Și încerca s�o
împlinească cât mai cinstit. Însă
de�acum trebuia să ia totul de la
zero, mai ales că șofatul altei ma �
șini presupunea relația compli�
cată cu un motor nou despre care
nu știa nimic.

— La ce te gândești, tată?
— Hmm... La nimic. Pune iaurt

peste ei, că le mai taie din gustul
de prăjeală. Cred că de data asta
am pus cam mult ulei în tigaie. Ia
și�o linguriță de mujdei, că�i bun
și sănătos.

— Și tare puturos...
— Da, puturos. Dar mâine 

n�ai școală, așa că nu�ți face griji.
— Oricum, tată, să știi că mie

îmi place gustul de prăjit, chiar
dacă am citit pe net că e nociv să
mănânci așa.

— Cred și eu că�ți place, vouă
vă curge prin vene uleiul încins
de la McDonald’s! Nu�i așa? Iar pe
scuturile voastre de luptători cu
monstrul numit școală stă scrisă
deviza: Nesănătos, însă gustos!
Greșesc cumva?

Nimo izbucni în râs, apoi în�
trebă cu gura plină:

— Chiar, tată, când eram mic
am fost vreodată la Mc?

— Am fost, sigur că am fost.
Cine poate scăpa de botezul ăsta?
Nu știu nici măcar un singur pă�
rinte care să fi rezistat la insis �
tențele copiilor de�a deveni buni
McCreștini. Toți vor să�l cunoască
pe Sfântul Hamburger Germanul,
făcătorul de chiftele prăjite. Sau
să învețe lucrurile bune de pus pe
limbă de la Episcopul din Ket�
chup ori de la călugărul Muștarie.
Am mai vorbit despre fascinația
pentru credință a celor mici și cu
ceilalți șoferi de la muncă. Mulți
dintre colegii mei mănâncă dumi�
nica acolo. Ca într�un ritual fără
zei. Se împărtășesc, alături de fa�
milii, cu chifle și 7 Up.

— Dar e o cuminecătură plină
de calorii, tată!

Râseră amândoi cu poftă,
apoi se strecură printre râsetele
lor un fulg de liniște, abia sesiza�
bil. Pentru o clipă doar, toate lu�
crurile din jurul lor încremeniră,

chiar și ceasul electronic agățat în
perete. Viața se oprise cu totul,
de�a lungul unei secunde, apoi o
luă iarăși la vale, ca un râu nepo�
tolit, ducând cu sine toate întâm�
plările oamenilor. Unele erau la
vedere, legănându�se pe luciul
apei învolburate, laolaltă cu cren�
gile ajunse acolo cine știe cum. Al�
tele fremătau în adâncuri, plutind
în lumina neclară, printre ființele
obișnuite să se ascundă în mâl și
să trăiască neștiute de nimeni.
Din mijlocul torentului, scoase
brusc capul întrebarea băiatului,
ca un șarpe curios.

— Colegii tăi mănâncă alături
de familie acolo?

Nimo apăsase intenționat pe
cuvântul�cheie, iar de�acum sim �
țea că apucase tirbușonul în mâ �
nă. Plin de emoții și ezitări, căuta
din priviri dopul de plută al sticlei
unde fusese închis biletul cu isto�
ria scrisă, dar niciodată spusă, a
naufragiului mamei. Acea sticlă
purtată de apele vieții într�un loc
unde se vărsau șuvoaiele dulci,
dar și unele mai sălcii, îndeajuns

de sărate, după cum bucuriile sau
necazurile se pot aduna laolaltă
de�a lungul unei zile, al unei săp�
tămâni, al lunilor și anilor întregi.

— Da, mănâncă în familie.
— Tată, pe vremea aia, când

eram eu mic, tot în familie mer�
geam și noi acolo?

Hector lăsă furculița și cuți �
tul să�i cadă din mâini, iar tacâ�
murile zornăiră supărător în far� 
furia golită. SDC

Călin Torsan – Prieten cu umbra 

CARTEA
Într-o seară, Nimo întârzie în
oraș nepermis de mult. Tocmai
a ratat ultimul autobuz care-l
putea duce acasă, în cartierul
bucureștean Drumul Taberei.
În întuneric, un scrâșnet teribil
despică liniștea din Piaţa
Universităţii. O statuie pârâie
din toate încheieturile și… iat-o
cum prinde viaţă și-i sare în
ajutor băiatului. Călare pe
Breazu, calul lui Mihai Viteazul,
Nimo pornește spre casă, în
vreme ce bunicul său – statuia

lui, mai bine zis – își mângâie
mustaţa liniștit. Așa începe
aventura lui Nimo. Una care-l
va purta, alături de prietenul
său Imran, într-o călătorie spre
Macedonia de Nord, loc plin de
secrete, unde va descoperi
povestea mamei sale.

„Azi-mâine voi împlini 51 de
ani. Asta mă face să râd, fiind
mai apropiat de numărul in-
vers de ani, 15, vârsta începu-
turilor de drum. Oricum, am
înţeles deja că în fiecare adult
rămâne ascuns copilul gata de
joacă. Ceea ce nu e deloc rău,

căci numai așa pot fi
întreţinute visurile sau
imaginaţia. Priviţi desenele
celor mici și ascultaţi-le baza-
coniile! Veţi înţelege atunci că
ochii lor reflectă lumea cu to-
tul surprinzător. Artistic, aș
zice. Asta m-a făcut să
născocesc câteva povești pen-
tru ei, convins că urechile lor
vor ști să le-asculte cum tre-
buie. Cât despre Prieten cu 
umbra, am scris-o în cel mai
ciudat an al vieţii mele. Cu
masca pe faţă, dar cu gân-
durile zburând printre nori“.
(Călin Torsan)

AUTORUL
Călin Torsan: „Mă numesc Călin Torsan și sunt născut în 1970. Bucureștean.
Atenţia pentru divertismentul copiilor mi-a fost stârnită de mai multe ori,
iar lucrurile materializate pentru ei sunt următoarele: colaborarea la cele
două volume colective Bookătăria de texte și imagini; colaborarea și coor-
donarea a două volume apărute la Editura Martor a Muzeului Naţional al
Ţăranului Român. Este vorba despre Piua! și Case-n casă; romanul Totul nu-
mai pentru tata (Editura Casa de Pariuri Literare), text distins cu premiul de
secţiune al Trofeului Arthur 2015, pentru vârstele 8-14 ani; poemul
Bebelușul cu castron, Alexandru Macedon (Editura Casa de Pariuri Literare,
2018); atelierul de educaţie muzicală alternativă Povești cu urechi, pe care
îl desfășor de mai mulţi ani în cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român,
locul meu de muncă; albumul O mână de boabe, construit împreună cu
grupul abuabua pe baza a mai multor cântece de leagăn tradiţionale.” 
La Editura Polirom, Călin Torsan a mai publicat o carte pentru copii,
Vrăjitorul dinţos (2019), roman cîștigător al Concursului de manuscrise
Polirom Junior, ediţia 2018.

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din

volumul Prieten cu umbra, de Călin Torsan, cu ilustrații de Daniel

Ionescu, vârsta recomandată 10+, care va apărea în curând în 

colecția Junior a Editurii Polirom.
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Online & live despre Panorama
comunismului în România, 
Liliana Corobca (editor)
Joi, 8 aprilie, începând cu ora
19.00, pe paginile de Facebook Li�
brăria Humanitas de la Cișmigiu:

facebook.com/LibrariaHumani�
tasDeLaCismigiu și Editura Poli�
rom: facebook.com/polirom.editura,
va avea loc o dezbatere pe margi�
nea volumului Panorama comu�
nismului în România, Liliana
Co robca (editor), recent apărut la
Editura Polirom.

Invitați: Liliana Corobca, Cri�
stian Preda, Cosmin Popa. 

Moderează Ovidiu Șimonca.

DESPRE CARTE

„După Panorama comunismului
în Moldova sovietică (Polirom,
2019), ideea cărții de față s�a
conturat rapid și logic. Lucrările
celor 47 de autori, specialiști din

mediul științific, cultural, social
ș.a., oferă o analiză temeinică a
celor mai importante realități ce
țin de regimul comunist din Ro �
mânia (1945�1989), de la repre �
siune, colectivizare și deportare la
muzică, teatru ori sport. La 30 de
ani după căderea comunismului,
volumul propune subiecte noi și
interpretări inedite și se contu �
rează drept cea mai ambițioasă și
mai complexă lucrare de sinteză
în domeniu. O antologie consis �
tentă, accesibilă, un instrument de
lucru pentru tinerii cerce tători,
dar și un omagiu adus victimelor
acestui regim totalitar ale cărui
repercusiuni mai sunt resimțite și
astăzi…“ (Liliana Corobca)

„Volumul de față este un re �
marcabil bilanț istoriografic ce își
propune să cuprindă mai toate
domeniile vieții politice, sociale,
economice și culturale din timpul
regimului dictatorial postbelic. Cartea
reunește autori reputați, de diverse
orientări cultural�ideolo gice și uneori
aflați în po lemică, fiind meritul coor �
donatoarei Lilia na Corobca – un

editor plin de har – că a reușit să�i
aducă îm preună. O încercare no �
tabilă de a oferi publicului mostre
de plu ralism istoriografic într�o
lume tot mai divizată și mai plină
de con tradicții pernicioase. Dacă în
Raportul final al Comisiei Prezi �
dențiale pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România (2006) s�a
vădit o dimensiune morală accen �
tuată, unde vocea victimei părea
privilegiată, actuala sinteză propu �
ne abordări noi, fără ca acest fapt să
implice în vreun fel desconsi dera �
rea celor care au suferit sub co mu�
 nism.“ (Cristian Vasile)

„Tabloul comunismului ro�
mânesc expus în Panorama exce�
lent coordonată de Liliana Co� 
robca este amplu, perspectivat în
cadre mari, plurale și comple�
mentare, expuse multidimensio�
nal, pe orizontala și verticala
dezvoltării acestui experiment is�
toric. Este o frescă a unei lumi tre�
cute, lecturată și analizată din
prezentul celor 30 de ani de la că�
derea comunismului. Realizată cu
instrumente metodologice adecvate

și cu surse tot mai numeroase,
privirea nuanțată angajată pen�
tru cunoașterea, explicarea și
înțelegerea acestui fenomen com�
plex este materializată în urma
deschiderilor arhivistice din ulti�
mii 15 ani, a mutațiilor epistemice
din istoriografie (spre istorie so�
cială, culturală sau economică), a
multiplicării lupelor de lectură
asupra izvoarelor istoriei recente.
Proiectată minimalist în dimensiu�
nea diacronică, clasică a evo luției
sistemului de putere comunist, lu�
crarea privilegiază analizele tema�
tice și abordările sincronice și le
oferă cititorilor perspective proas�
pete asupra felului în care s�a ma�
terializat tumultuosul și trauma� 
ticul proiect al construcției comu�
niste în România.“ (Virgiliu Țîrău)

Liliana Corobca este scrii�
toare și cercetătoare la IICCMER,
din 2014. De asemenea, a editat
volume despre cenzura comu�
nistă, exilul literar și bucovinenii
deportați în Siberia. SDC

Dată desfășurării atelierului:
joi, 8 aprilie, ora 18 – 

joi, 10 iunie ora 18
Structura atelierului: 10 întâl�

niri, 2 ore/ întâlnire
Loc atelier: Zoom

Facilitator: Cristian Fulaș
Participanți: Tineri cu vârste cu�

prinse între 18 și 28 de ani

Conceptul atelierului: vocile na�
rative, tipurile de început și de
sfârșit, dinamica dialogului și a
descrierii și alte elemente de teh�
nică literară sunt, de multe ori,

străine tinerilor care se gândesc
că ar putea deveni scriitori sau
scriitoare. La „Ora de proză cu
Fulaș“, participanții vor face un
salt dincolo de imaginea roman �
țată lipită de arta scrisului: de la
mitul artistului născut gata for�
mat și inspirat la profesionaliza�
rea carierei literare. Se va pune
accentul pe dimensiunea calcu�
lată, rațională a scrisului, fără ca
întreg demersul devenirii literare
să își piardă din spectaculos. Dim�
potrivă. Pentru că nu este de
ajuns să ai o idee pentru a scrie,

atelierul va fi despre invizibilul
care dă consistență creației artis�
tice. Despre instrumente, tehnici
și trudă conștientă de scopul său. 

Întâlnirile se vor desfășura du �
pă următorul tipar: prima oră, fa�
cilitatorul va susține o prelegere pe
un subiect dat (de exemplu: „Tipuri
de trecere de la narațiune la dia�
log“); cea de�a doua oră este dedi�
cată discuțiilor și dezbaterilor
aple cate asupra prelegerii din
prima oră. Săptămânal, partici �
panții își vor exersa, conștientiza
și explora aptitudinile literare

prin intermediul unor exerciții de
creație derulate în lumina prele�
gerilor audiate. Facilitatorul și
echipa sa vor asis ta participanții
pe toată durata atelierului.

Linkul evenimentului 
pe Facebook:

https://fb.me/e/21uIMNnRT.
Pentru înscriere: trebuie 

completarea formularului
https://forms.gle/1anK1AevSjPq
15Ug7 sau mesaj pe pagina de Fa�

cebook „Tinerii Profesori“ sau
apel/ mesaj la 0722969223.

Organizator: Tinerii Profesori

Partener: Asociația Studenților
de la Litere UniBuc

Ora de proză cu Fulaș
– Cum scriem? –
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

În plină eră a formatelor digitale
și a streamingului, este bătrâna
casetă audio pe punctul de a
cunoaște o resurgență? Se pare că
da, este posibil. Din motive senti�
mentale, dar și pentru că, într�o
perioadă de anulare totală a con�
certelor, ea ar permite artiștilor
mai puțin cunoscuți să poată
câștiga de pe urma muzicii lor.

În martie a încetat din viață ingi�
nerul olandez Lou Ottens, cel care
rămâne în istorie drept inventa�
torul casetei audio. Apărută în
anii ’60, caseta a revoluționat obi�
ceiurile de consum muzical, până
atunci limitat la discul de vinil.
Caseta s�a impus în doar câțiva
ani, ajutată fiind și de inventarea
radiocasetofoanelor de mașină și
a walkmanului, iar în apogeul
popularității ei, în 1989, numai în
Marea Britanie se vindeau în 83
de milioane de exemplare pe an.
Detronată și aproape scoasă com�
plet din istorie, întâi de către com�
pact disc și apoi de formatele digi�
tale precum mp3 sau mp4, ca seta
se pare că revine la modă.

În contextul în care pandemia
a adus pagube gigantice industriei
muzicale, 2021 a devenit „anul case�
tei audio“, scrie „Slate“. Astfel, arată
British Phonographic Industry, anul

trecut s�au vândut în Marea Bri�
tanie, 156.542 de casete, un record
față de anul 2003 și o creștere de
94,7 la sută față de 2019. Până și
mari vedete inter naționale pre�
cum Lady Gaga sau Dua Lipa 
și�au scos ultimele pro ducții și în
acest format.

Este o revenire care poate să îi
uluiască până și pe cei care au
crescut cu casete, scrie „Slate“: „Ca�
setele nu aveau nici estetica atră�
gătoare și nici imaginea romantică
a discurilor de vinil, nici ușurința
de utilizare și calitatea sonoră a
CD�ului. Și nu există nici un pa�
sionat de muzică de peste 35 de
ani care să nu aibă o poveste per�
sonală despre o bandă de casetă
prinsă și ruptă de un casetofon“.

Se pare că însuși Lou Ottens era
de părere că o revenire la modă a
casetei „ar fi absurdă“. El declara
la un moment dat ziarului „NRC
Handelsblad“ că „nimic nu poate
egala sunetul CD�ului“ și că, în
opinia lui, scopul oricărui suport
muzical este claritatea și precizia
sunetului“.

Dar, crede Iain Taylor, specia�
list în „muzica pop și în cultura
materială“, Ottens trece cu vede�
rea un aspect esențial al casetei
audio și anume că dragostea de
muzică și ritualurile culturale ale

acesteia sunt complexe și profund
sociale. Astfel, retrezirea intere�
sului pentru discurile de vinil nu
înseamnă numai preferința pen�
tru o calitate superioare a sune�
tului, ci și „o mișcare culturală de
întoarcere spre un suport emble�
matic, patrimonial, pe care oame�
nii îl pot atinge, manipula și apre�
cia în comun. Deși mai puțin
emblematice, casetele reprezintă
și ele momente de istorie cultu�
rală dragi amatorilor de muzică“.

Există, de asemenea, și un motiv
economic care explică resurgența
casetei, afirmă Iain Taylor. În ac�
tualul context în care artiștii
independenți, care nu câștigau
mare lucru din difuzarea pe plat�
forme de streaming și acum nu
mai câștigă deloc după ce con�
certele au fost interzise, pot, gra �
ție casetelor, să ofere publicului
un produs fizic mai ieftin decât
un disc și care este financiar
avantajos.

Și, peste toate acestea, crede
specialistul britanic, un motiv al
acestei resurgențe este nevoia pro�
fundă de a avea un suport audio
fizic într�o lume în care numericul
este omniprezent, iar pandemia a
făcut oamenii să resimtă un sen�
timent crescând de detașare și
alienare față de digital. SDC

2021: anul
casetei audio?



echipă care să mai asigure „coe �
ziunea editorială“. 

SUPRADOZĂ 
DE GEORGE MARTIN

Studiourile sunt atât de disperate
de succes pe piața de streaming
încât fac orice pentru a stoarce
până la capăt orice formulă de
succes din ultimii ani. Așa se face
că HBO i�a oferit lui George R.R.
Martin, autorul seriei de romane
Game of Thrones, un contract pe
cinci ani pentru „dezvoltarea de
nou conținut“ pentru streaming.
În prezent, HBO pregătește o serie
prequel la Urzeala tronurilor, 

numită House of the Dragon, pen�
tru 2022. De asemenea, Martin
mai este implicat în alte două pro�
iecte HBO, un proiect Neflix de
adaptare a nuvelei Regii nisipuri�
lor și mai lucrează și la o adaptare
teatrală a Urzelii tronurilor. Fanii
se tem că Martin este în prezent
atât de solicitat, încât nu mai are
timp să termine ultimul roman
din seria sa heroic fantasy.

DEFILAREA MUMIILOR

Nu mai puțin de 22 de mumii ale
regilor și reginelor Egiptului an tic
(printre care Ramses al II�lea și
Hatșepsut) vor defila pe 3 aprilie
la Cairo, pe drumul dintre muzeul
din capitala egipteană și Muzeul
Național al Civilizației Egiptene,
edificiu modern unde vor fi ex�
puse de acum înainte. Cele 22 de
mumii vor urma traseul în ordine
cronologică, fiecare plasată pe un
car decorat în stil antic și purtând
numele suveranului. Defilarea,
care va dura 40 de minute, va fi su�
pravegheată de un important dis�
pozitiv de securitate. În mod amu� 
zant, această defilare a renăscut
vechea poveste cu „blestemul fa�
raonilor“, internauții egipteni pu�
nând pe seama acestuia ultimele
catastrofe care au lovit Egiptul,
inclusiv recenta blocare a canalu�
lui Suez. SDC
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O VERSIUNE FOARTE LUNGĂ

Într�un interviu recent în revista
„Variety“, actrița Margot Robbie a
declarat că ar exista o versiune de
20 de ore a filmului A fost odată la
Hollywood (foto dreapta) al lui
Quentin Tarantino. „Sunt atâtea
scene pe care nu le�ați văzut, a
fost uluitor să le filmăm, dar,
dintr�un milion de motive, nu ați
putut să le vedeți“, spune Robbie.
De foarte multă vreme, Tarantino
vorbește despre dorința lui de a
realiza un serial TV. El a realizat,
de exemplu, o versiune mai lungă
pentru Netflix a filmului The Ha�
teful Eight și, probabil, a luat în
calcul posibilitatea de a realiza o
miniserie din A fost odată la Hol�
lywood. Dacă a filmat într�adevăr
20 de ore de material brut, atunci,
spune „The Playlist“, ar putea
foarte bine transforma filmul 
în tr�o serie de cinci�șase ore. În ia�
nuarie, pentru „Collider“, Taran� 
tino a spus că are montată o ver�
siune de peste patru ore a filmu�
lui care, în original, a fost lansat la
cinema cu o durată de „numai“ 2
ore și 40 de minute.

CSI: REVENIREA

Postul CBS resuscitează popula�
rul serial CSI, versiunea originală.
Noua serie, de doar câteva epi�
soade, se va numi CSI: Vegas și va
fi difuzată în toamnă, în Statele
Unite. Acțiunea se desfășoară la
câțiva ani după finalul seriei ori�
ginale (2015) și îi va avea ca eroi
pe două dintre personajele prin�
cipale de la începuturi, cuplul Gil
Grissom și Sara Sidle, jucați de
William Petersen și Jorja Fox.

JAZZ PE LAC

Organizatorii celei de a 55�a ediții a
Festivalului de jazz de la Montreux

au anunțat că manifestarea nu va
fi anulată, ci va avea loc între 2 și
17 iulie, dar în condiții aparte,
într�un format „modular și com�
patibil cu constrângerile cauzate
de pandemie“. Un format „mai in �
tim“ care presupune că cea mai
mare scenă va pluti pe lacul Lé �
man, la 25 de metri de țărm, cu lo�
curi speciale pentru spectatori.
De asemenea, festivalul va fi de
acum înainte retransmis live on�
line, „urmând astfel tranziția spre
un model hibrid între eveniment
live și prezență digitală anuală“.

PETER S. BEAGLE ÎȘI
RECAPĂTĂ LICORNA

La capătul unei lungi bătălii juri�
dice, celebrul autor american de
fantasy Peter S. Beagle, autorul
cărții Ultima licornă, și�a recăpă�
tat drepturile asupra operei sale,
care au fost răscumpărate de un
grup de proprietari printre care
se numără și Beagle. Scriitorul a

fost implicat mulți ani într�o po�
veste judiciară sordidă cu fostul
manager care a reușit să îl depo�
sedeze de drepturile asupra ope�
rei literare. Judecătorul însă a
de cis în favoarea lui Beagle, care a
anunțat că va crea o asociație care
să lupte cu abuzurile financiare
asupra persoanelor în vârstă.

FINAL DE „SCIENCE ET VIE“?

Toți redactorii cunoscutei reviste
„Science et Vie“, inclusiv redacto�
rul�șef, au demisionat la finalul
lunii martie, în formă de protest
față de metodele noului proprie�
tar, firma Reworld Media. O ple�
care colectivă care, în opinia
Societății Jurnaliștilor „Science et
Vie“, ar putea fi o „lovitură fatală“
pentru centenara publicație. So�
cietatea spune că, în prezent, se
constată „absența totală de exper�
tiză științifică“ a ceea ce a mai
rămas din redacția revistei, fără o

PE SCURT
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Nu mă uit de obicei la docu-
mentare despre crime, așa
cum nu mă uit la filme horror,
pentru că mi se face frică, dar
am avut posibilitatea să văd în
avans miniseria documentară
suedeză Pray, Obey, Kill,
realizată de Henrik Georgsson
și produsă de HBO Europe 
(cu premiera în 4 aprilie 2021),
și am stat până la sfârșit. 

Sunt de acord că moartea e fasci�
nantă și că fascinația vine din
teama noastră de necunoscut (în
prima practică din spital, în clasa
a IX�a la Liceul Sanitar, m�am dus
direct la morgă, i�am rugat să mă
lase să mă uit și n�am leșinat), dar
crimele sunt altceva. Poate de
aceea acest gen de documentare
au priză, pentru că suntem inca�
pabili în mod structural să conce�
pem că un om poate lua viața
altui om. 

Ce e captivant la Pray, Obey,
Kill e faptul că dincolo de omuci�
dere (două tinere, ambele soții ale
aceluiași pastor penticostal, care
au murit la interval de cinci ani în
1999 și 2004) și de dificultatea de
a stabili și acum toți vinovații,
vorbește despre manipulare și
despre puterea pe care o au unii
de a poza în lideri spirituali și de
a spăla creierele celor din anturaj.
Nu te miri că cineva poate lua
viața altcuiva din ură sau răzbu�
nare, ci că o tânără de 26 de ani
poate fi trimisă ca un robot în

casa unei femei cu trei ani mai ti�
nere din comunitatea ei, cu care
nu avea nimic de împărțit, și să o
împuște. 

Sau te miri că altă tânără se
autointitulează Mireasa lui Chris�
tos și îi transformă în sclavi pe
membrii comunității. Cum e posi�
bil? După același principiu ne în�
trebăm pe scară mai largă și cum
au fost posibile ascensiunea lui
Hitler și Holocaustul, iar cu fie�
care nou caz de antisemitism ori
de sectant care�și duce oile în bu �
za prăpastiei vedem că natura
umană lucrează după legi pe care
nu le�am înțeles încă și probabil
n�o să le înțelegem vreodată.

Miniseria are șase episoade și e
construită pe ideea de reconstituire.

Pentru că era nevoie de ima gine
pentru interviurile cu polițiști sau
cu membri ai comuni tății, s�au
construit machete cu casele din
satul Knutby, unde se întâmplă
acțiunea, multe scene sunt recon�
stituite de către regizor și există și
secvențe din reconstituirile poli �
ției. Elementul de legătură sunt
jurnaliștii de investigație Anton
Berg și Martin Johnson, care reiau
cazul și despică firul în paișpe, fă�
cându�ne de multe ori să ne între�
băm dacă nu se pierd în prea mul� 
te detalii. 

Dar unele fire sunt mai inte�
resante despicate, cum e cazul re�
constituirii celei de�a doua crime
de către poliție, când jurnaliștii,
studiind reconstituirea de șase

ore redusă la 23 de minute pentru
proces, își dau seama că poliția a
făcut un abuz încercând să o
influențeze și să o determine pe
acuzată să susțină rezultatele an�
chetei balistice. Această reconsti�
tuire a reconstituirii ne duce cu
gândul la filmul lui Lucian Pinti�
lie, dar orientează ancheta jurna�
listică și pe o altă pistă posibilă. 

Ce ține treaz interesul specta�
torului e faptul că presupușii vi �
novați (inclusiv moral) sunt aduși
pe rând în față și pentru nici unul
nu pot fi aduse argumente că ar fi
singurul vinovat sau că ar fi nevi�
novat, ca și cum în această comu�
nitate penticostală, care a funcțio� 
nat 97 de ani, până să fie desfiin �
țată în 2016, totul se rezolvă în

grup. Un polițist care a ajuns la
locul crimei din 2004 vorbește
despre o atmosferă de Twin Peaks.
Câțiva membri ai congre gației
spun și azi că făceau totul ca s�o
protejeze pe Mireasa lui Christos,
iar adorația lor nu s�a șters cu
totul, chiar dacă admit că au fost
spălați pe creier. 

Cele trei persoane�cheie în
deslușirea crimelor sunt pastorul
(foto) ale cărui soții au murit și
care a fost condamnat pe viață
pentru instigare la omor, o tânără
care fusese guvernantă în casa
pastorului și care a recunoscut că
i�a ucis a doua soție, dar care a
fost declarată inaptă psihiatric,
precum și Mireasa lui Christos, li�
dera congregației, care a refuzat
să participe la realizarea minise�
riei. Fiecare e un personaj fasci�
nant în sine pentru că rămâne
impermeabil până la final, dar și
pentru că funcționează doar în
relație cu ceilalți, ca și cum ar fi
existat o mare conspirație (chiar
și inconștientă) care a făcut ca
scenariul să se țină la un loc. Aici
e, poate, nodul acestei povești po �
lițiste neortodoxe care se termină
fără sentimentul că ai aflat adevă�
rul, pentru că, așa cum spune o
jurnalistă, „cum chestionezi ceva
ce nu există?“. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Despre oameni și crime

Farmecul zilei de 1 aprilie stă în fap�
tul că, deși te aștepți să fii păcălit, tot
te prinde unul sau altul cu garda jos
și muști momeala. Ești ca un portar
spre care vin mai multe mingi în
același timp.

Cum stăteam eu în poartă,
apare jucătorul numit Dexonline,
care șutează slab, sperând să mă pă�
călească cu știrea conform căreia se
va reveni la scrierea cu î în loc de â.

Că nu știu ce Ordonanță de Urgență
a fost dată pentru a anula decizia
Academiei Române. Nu m�am lăsat
păcălit, fiindcă am studiat Dreptul
Administrativ și știu că nimeni nu

are voie să se atingă vreodată de o
sfântă decizie a Academiei.

Da, există discuții multe, unii
chiar vor întoarcerea la scrierea cu î
din i și prezintă numeroase argu�
mente lingvistice, fiindcă nu sunt ca�
pabili să�și impună voința cu un
pumn sănătos sau cu răcnete. Alții
contraargumentează, considerând că
actuala formă de scriere este cea justă.

Marcel sau Mercelino cum îl
alintă soția lucrează ca mecanic de
întreținere la o fabrică în care se
produce hârtie tipografică. Nu mai
este munca fizică de altădată, fiindcă
mașinile fac aproape totul, însă e ne�
voie de el pentru buna funcțio nare a

liniei de producție. Știe unde să
toarne ulei, știe cu patentul și are
ureche industrială, adică este capa�
bil să își dea seama, după felul în
care șuieră sau scârțâie utilajul, care
e piesa ce trebuie reparată. Asta
economisește timp prețios, fiindcă
nu trebuie să desfaci toată mașinăria
căutând buba, riscând astfel să nu
onorezi comenzile la termen.

Cele trei fete ale lui Marcel
învață foarte bine și el este mândru,
simțindu�se motivat să muncească
mai mult și mai cu spor pentru a le asi�
gura toate cele necesare, soția lui fiind
casnică. Asta presupune că are nevoie
ca locul de muncă să îi fie stabil. Am

făcut niște calcule și am constatat că
tocmai scrierea cu î din a este cea care
conferă stabilitate serviciului acestui
om. Romanul Ispășire prin iubire al
scriitoarei Mary Jo Putney are, în
ediția românească, 292 de pagini. Am
numărat și am constatat că s�au folo�
sit 3.504 â�uri din a. Întoarcerea la
scrierea cu î din i ar însemna, din
cauza diferenței de lățime a litere�
lor, că Ispășire prin iubire ar avea
doar 204 pagini. Păstrând proporția, 
înseamnă că nevoia de hârtie tipogra�
fică ar scădea cu 30 de procente. Ce
înseamnă asta? Înseamnă că fabricile
ar avea mari dificultăți, și�ar res�
trânge activitatea, iar oameni ca Mar�
cel riscă să rămână fără loc de muncă. 

Eu unul nu vreau să fiu părtaș la
așa ceva. Sunt omul care vrea să ajute.
Marcel, asta e pentru tine:â â â â â â. SDC

728

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Speranță pentru Marcel și alții ca el
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