IULIAN CIOCAN –
CLOVNUL
„Suplimentul de cultură“
vă prezintă în avanpremieră
un fragment din acest roman,
care va apărea în curând
în colecția „Fiction Ltd.“ a
Editurii Polirom.
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CĂLĂTORIA FINALĂ
A LUI SALMAN
RUSHDIE
În Quichotte, Salman Rushdie
pare să facă o ultimă călătorie
desăvârșită împreună cu
personaje care fac jocul unui
univers pe sfârșite, unei lumi
care se deșiră din ce
în ce mai puternic.
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Săptămâna aceasta a avut loc inaugurarea
Casei Muzeelor la Iași.
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Muzeele au casă la Iași:
a fost inaugurată
Casa Muzeelor
Una dintre etichetele care au fost folosite când vine vorba

culturală“ este orașul Iași e o altă problemă, denumirea fiind

de orașul Iași este, știm prea bine, cea de „capitală culturală“.

folosită până la epuizarea sa morală, până când a devenit

O etichetă menită să acopere pierderea statutului de capitală

monedă calpă, goală de conținut. E ironic, nu-i așa, felul în

cu adevărat, ceea ce a dus la o evoluție care a plasat orașul

care sintagma de „capitală culturală“ a fost lipsită de sens,

tot mai în umbră, tot mai departe de centru. Cât de „capitală

dispărând chiar partea culturală, creatoare din ea.

SILVIU D. CONSTANTINESCU

Florian, directorul Institutului Na
țional pentru Studierea Holocaus
tului din România „Elie Wiesel“,
consilierul prezidențial Andrei
Muraru, istoricul Adrian Cioflâncă,
director al Centrului pentru Stu
diul Istoriei Evreilor din România.

Dar aceasta nu înseamnă lipsa
instituțiilor de cultură care își în
deplinesc menirea. Ba chiar, aș în
drăzni a observa, ele sunt cele
care justifică ce a mai rămas din
titlul amintit. Iar înmulțirea lor și
diversificarea arealurilor este un
mare pas înainte, care vor atrage
creșterea orașului.
În acest context, inaugurarea
de pe 29 iunie a două noi muzee
este un fapt mai mult decât îmbu
curător. Cele două muzee, Muzeul
Pogromului de la Iași și Muzeul
Teatrului Evreiesc, fac parte
dintrun proiect mult mai amplu,
ce ține de Muzeul Național al Li
teraturii Române din Iași. Iar fie
care dintre ele are o justificare
foarte clară și o istorie ce merită
cunoscută.
CASA MUZEELOR
Pe strada Vasile Alecsandri, la nu
mărul 6, stă o clădire impozantă, de
epocă. Cei circa 4.000 de metri
pătrați au cunoscut inițial o des
tinație meritorie: aici a funcționat
revista „Viața Românească“, din
1921 până în 1930, când se mută la
București. Din grupul asociat revis
tei se remarcă nume precum Mihail
Sadoveanu, frații Teodoreanu, Geor
ge Topîrceanu sau Jean Bart. Un
bun început pentru această clădire.

MUZEUL POGROMULUI

Ulterior, însă, lucrurile au
luat o altă turnură. În 1934 se
mută aici chestura poliției, iar cu
80 de ani în urmă, între 28 și 30
iunie 1941, în timpul pogromului
declanșat de autoritățile române
(„curățirea terenului“, cum a
numit Ion Antonescu această
acțiune), mii de evrei au fost aduși
și împușcați.
Astăzi, acest episod negru din
istoria orașului este recuperat
chiar în spațiul în care populația
evreiască a fost supusă chinurilor.
Inaugurarea celor două muzee, al

Pogromului și al Teatrului Evre
iesc, are astfel și valoare reparato
rie, la nivel simbolic. Acest lucru
sa marcat și prin intonarea im
nurilor României și Israelului la
deschiderea ceremoniei.
MUZEE NOI
Clădirea, construită în 19201921
și care a cunoscut acum o pe
rioadă de refacere ce sa întins pe
9 ani, devine astfel Casa Muzeelor,
adăpostind cinci instituții de
acest fel, dintre care patru noi.

Este vorba despre Muzeul Litera
turii, care părăsește Casa Pogor,
ce va fi transformată în Muzeul
Junimii. I se alătură patru noi
instituții, dintre care Muzeul Po
gromului și cel al Teatrului Evre
iesc au fost inaugurate săptămâ
na aceasta. Alături de ele, vor
funcționa și Muzeul Poezie(i), rea
lizat de artistul Ion Barbu, și Mu
zeul Copilăriei în Comunism.
La inaugurarea Casei Muzee
lor au participat, printre alții,
Radu Ioanid, director al Muzeului
Holocaustului din SUA, Alexandru

Muzeul Pogromului de la Iași este
organizat de Muzeul Literaturii
Române Iași în parteneriat cu
Centrul pentru Studiul Istoriei
Evreilor din România din cadrul
Federației Comunităților Evre
iești din România. Aici vizitatorii
vor putea vedea colecții unicat de
fotografii, manuscrise și obiecte
din timpul Pogromului.
„În timpul Pogromului de la
Iași au fost omorâți cetățeni ro
mâni de naționalitate evreiască,
întro manieră care ne șochează în
continuare. Trebuie să traducem
în limbaj muzeal toată această
cunoaștere și această experiență“,
a declarat Adrian Cioflâncă.
Cu 80 de ani în urmă, ca ur
mare a acțiunilor autorităților ro
mâne, circa 14.000 de evrei ieșeni
șiau pierdut viața. Acest număr
reprezintă aproximativ o treime
din numărul evreilor trăitori în
Iași la acea vreme. Atrocitățile la
care au fost supuși, de la execuțiile
în Curtea Chesturii, actuala casă a
Muzeelor, până la cunoscutele
Trenuri ale Morții, trebuie mar
cate. Să nu uităm nici că Trenurile
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Iașul are și o altă datorie, faţă de
o comunitate care la un moment dat
reprezenta jumătate din populaţia
Iașului, iar în perioada interbelică era
aproximativ o treime.
Lucian Dan Teodorovici
Morții au funcționat ca mijloc de
ucidere în masă înainte de apa
riția lagărelor de exterminare na
ziste. Aceste trenuri au circulat
până la Podu Iloaiei, Târgu Fru
mos sau Călărași cu viteză redusă,
iar în ele șiau pierdut viața peste
13.000 de evrei.
UN GEST NECESAR
La deschidere a participat și unul
dintre supraviețuitorii Pogromu
lui, Iancu Țucărman. „Pe 30 iunie
1941, am ajuns în această curte
care era a unei instituții care în
mod normal avea sarcina să îi
apere pe oameni de rele, Chestura
Poliției Iași. Atunci am fost aduși
cu un scop care din păcate nu a
făcut și nu face cinste acestui oraș
minunat cu frumusețile lui natu
rale, cu viața culturală deosebit de
importantă, cu universități de

renume, școli de renume muzical,
medical și care, din păcate, a fost
învăluit întrun nor negru în pe
rioada Pogromului“, șia amintit el.
Un subiect ocolit de istorio
grafia comunistă, Pogromul de la
Iași a început să fie cercetat doar
în ultimele decenii și chiar și așa
cu o oarecare reticență. Una din
tre consecințe este lipsa unei ra
portări la aceste evenimente, de
natură recentă totuși. Acesta este
un alt motiv pentru care apariția
Muzeului Pogromului este un
gest necesar. Pogromul repre
zintă o perioadă întunecată din
istoria României asupra căreia se
începe să se arunce lumină.
MUZEUL TEATRULUI
EVREIESC
Dar populația mozaică din Iași a
reprezentat o componentă foarte

importantă a orașului. În acest
sens trebuie înțelese cuvintele lui
Lucian Dan Teodorovici, directo
rul Muzeului Național al Literatu
rii Române Iași: „Iașul are și o altă
datorie, față de o comunitate care
la un moment dat reprezenta ju
mătate din populația Iașului, iar
în perioada interbelică era apro
ximativ o treime. O asemenea co
munitate nu are cum să nu fi lăsat
enorm de multe urme, pe plan
economic, în construcția Iașului,
în dezvoltarea sa, pe plan cultural
și pe plan spiritual“.
Iar aici este de evocat figura
lui Abraham (Avram) Goldfaden,
poet, dramaturg, regizor și actor
evreu de limba idiș si ebraică, au
torul primei piese în ebraică pusă
în scenă în Statele Unite. Printre
altele, el este cel care a fondat
Pomul Verde, primul teatru pro
fesionist în limba idiș din în
treaga lume și e considerat înte
meietorul teatrului idiș modern.
În monografia pe care io dedică,
Anca Mocanu susține că Abraham
Goldfaden a făcut din teatrul
evreiesc o formă esențială de exis
tență culturală, o emblemă a
identității evreilor în exil.
Mai mult decât atât, Abraham
Goldfaden este una dintre mul
tele personalități evreiești care au
marcat acest oraș. Acest lucru este
adesea trecut sub tăcere, iar recu
perarea muzeală a acestor memo
rii este lucrul firesc de făcut.
Muzeul Teatrului Evreiesc
conține fotografii, documente,
afișe, programe de sală, schițe de
decoruri și elemente de decor ce
pot fi văzute de către public.
PENTRU VIITOR
Acestea sunt doar primele muzee
ce șiau deschis porțile în Casa Mu
zeelor. Conceptul va fi completat în

toamnă, până când vor fi amena
jate și deschise pentru public și
alte muzee și expoziții. În cadrul
Muzeului Junimii va fi reconsti
tuită atmosfera din perioada 1863
1885 și vor fi expuse obiecte de
epocă ce au aparținut junimiștilor.
Totodată, vor fi amenajate încăperi
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dedicate perioadei pașoptiste sau
literaturii române din Basarabia.
De asemenea, publicul va putea
vedea expoziții de cărți religioase,
cărți vechi, manuscrise, scrisori,
fotografii. Există și o sală dedicată
lui poetului Emil Brumaru, conce
pută de artistul Felix Aftene. SDC

Trebuie să traducem în limbaj muzeal
toată această cunoaștere și această
experienţă.
Adrian Cioflâncă
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Jurnal din anii molimei (38)
ANDREI CRĂCIUN
Nu sa gătat pandemia,
continuăm Jurnalul.
Marți, 29 iunie
Cîțu e atât de înfumurat, de plin de
el, că Năstase ar trebui să ia lecții
de fudulie de la minionul vâlcean.
Luni, 28 iunie
După cum am anunțat de ani de
zile (de la acel magnific „Omul e o
ființă umană“), Regele Gică Hagi e
cel mai mare filosof al românilor.
Filosofia sa cu privire la viitor
este sublim rezumată în aceste cu
vinte: „Ce înveți în copilărie – înveți
pentru totdeauna“. E totul aici.
În timpul liber, Hagi ar trebui
să dea direcția politicilor publice
în educație. E mult peste toate
pătlăgicile de stat din domeniu.
Plecați acasă, pătlăgici. Regele
președinte bis!

La românii responsabili,
schimbarea anotimpurilor în
seamnă să pui plăcuța cu „Atenție,
cad țurțuri!“ peste plăcuța cu
„Atenție, cade tencuiala!“.

Mai are dreptate și alde Terheș:
deșartă și partea bărbătească făt.
Uite de pildă sărmanul Putin câți
pui a fătat și la fel ca mama proș
tilor pare mereu gravid.

Duminică, 27 iunie
Dacă tot sa prăpădit sărmanul
Nae și nu mai avem noi cuplul Nae
și Vasile, ar fi drăguț ca îndrăgiții
umoriști nea Piți și Maricaprosop
să fie tocmiți și pentru a prezenta
Revelionul pe TVR 2.

România pe scurt: sa stricat,
dar sa și furat.

Sâmbătă, 26 iunie
De câte ori mai ajung la Otopeni
sosiri mă ia moonwalkul și o iau
îndărăt la plecări, nu fac priză cu
solul vlah, of.
Degeaba ziceți voi că așa și pe
dincolo, Batistuță ar fi o graviduță
chiar ok.

Vineri, 25 iunie
Cum mergeam eu prin lume și prin
viață numai ce ajung întro bună
dimineață tocmai prin Baleare, la
două vapoare de Ibiza, unde
duminicește Gheară Nicu însoțit
uneori de James Blunt și Carles
Puyol și unde șia făcut cel puțin
un concediu legal de odihnă (deși
nu avea serviciu) Cioran Emil.
Așa, și cum îmi făceam de lucru
prin port, umblând de colo până
dincolo, să casc ochii, numai ce văd
o frumoasă descindere de tinere pe

yachtul milionarilor minioni. Ele
minore, milionarii minioni majori,
ca pe vremea lui Topârceanu.
Fetele noastre, se înțelege.
Anvelopate, botoxate, pirogravate
și zglobii, mai mare dragul, ca
niște vrăbiuțe de cauciuc. Ziceai
că sunt plecate cu clasa a Xa B
în excursie (cum, Mihai, tu joci
șah? – tu miai pus linia în bancă?).
Uite, domnule, zic: ajungi în
viață, ajungi chiar și pe yacht la
domni generoși, chiar și fără edu
cația respectivă la bază, că yachtul
nu știe carte.
Dar acum, una e una și alta e
alta, una e să faci educația res
pectivă în crângul Buzăului în Da
cie la mijlocașul defensiv, ca nu
mai spunem noi cine, alta e călare
pe yacht în Baleare, dar uite că
viața, drăguța, te poartă și pe colo,
și pe dincolo, ce chestie.

Ești rupt de irealitate
Am o relaţie de tip amourhaine cu cărţile. Oficial ar trebui să fie numai amour, căci în
anii în care credem lumea pe
cuvânt nu ne zice nimeni „să
nu te prind cu o carte“, ci din
contră, „pune mâna și citește“.

Ăsta e mesajul pe care nil transmi
teau bieții profesori și până și oa
menii care nu citiseră nimic și
poate în sinea lor îi cam disprețuiau
pe intelectuali aveau, când era
vorba de copii, un oarecare instinct
de ai îndemna spre carte, măcar cu
jumătate de gură. Am și eu același
reflex în public, de a lua o față so
lemnă și de a vorbi despre tezaurul
de cunoaștere și despre poezia care
va salva lumea – sau măcar va re
zolva situația parcărilor. Dar odată
rămas singur mă cuprinde adesea
o imensă ranchiună împotriva
neamului cărților.
Unul din lucrurile pe care le
detest cel mai mult pe lume sunt
cărțile proaste. Și e clar că, dacă nu
miar păsa așa mult de cărți, nu
maș otrăvi periodic cu dezolarea
produsă de cele proaste. Înțeleg
foarte bine că nu te pune nimeni să
citești ceva ce nuți place, că ești liber
să te înconjori cu cărțile preferate.

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Dar literatura proastă are o exis
tență țipătoare, se cocoață pe ziduri,
ocupă trei sferturi din câmpul apa
ratului foto, intră în manuale și
programe, se reeditează cu copertă
argintată, e proslăvită de oameni
interesați sau de cei care, cum să zic,
au motive structurale serioase să le
placă o carte proastă.
O agresiune mai subtilă, dar și
mai periculoasă, este cea a cărților
nu proaste, ci banale care maimu
țăresc cu îndemânare soarta pu
blică a cărților bune. Zic mai pe
riculoasă pentru că atunci când o
carte proastă e lăudată cu asupra
de măsură, orice om cu capul pe
umeri recunoaște în acest gest cras
o patologie a societății, știută din
alte părți și exprimabilă printro
enormitate aproape stereotipă, gen

„ministrulcizmar“. Dar cealaltă
ofensivă, condusă de legiunea căr
ților banale, are ca scop nu să răs
toarne, indecent și sistematic, lu
mea cu capul în jos, căci întro ase
menea lume poți funcționa de bine,
de rău după criterii negative (dacă
ceva apare la editura cea mare, a
partidului, e cu siguranță o tâmpe
nie etc.). Scopul ei este să impună
confuzia și indecidabilul, ridicatul
din umeri pe post de verdict: toată
lumea are o poveste de viață, da?,
toată lumea „o așterne“ în scris,
toate poveștile vin cu ceva al lor,
nu?, pe scurt, totul e o apă șiun pă
mânt, toată lumea are dreptul la li
bertate, egalitate și microfon.
Penele scrisului sunt, cei drept,
mult prea la îndemână și toată
lumea și le poate lipi pe spate pen
tru o colorată de social media. Nu
poți să nu regreți că scriitorul nu
operează cu uneltele sculptorului
în marmură, pe care devii capabil
săl imiți doar pentru că ai băut o
bere. Și totuși e ceva profund în ex
traordinara accesibilitate a scrisu
lui, în faptul că el nu se apără pu
nânduți vreun fel de obstacole. Nu
ți se cere, întradevăr, decât un cre
ion și o foaie. Și asta pentru că obsta
colele le vei aduce singur cu tine.
Scrisul reia în mic marea provocarea

CULEGĂTORUL DE HARFE
Și, cum ție și cu fluxul memoriei
ăsta, de câte ori văd fetele noastre
trudind peste hotare, chiar și pe mări
și oceane, îmi aduc aminte de o seară
în cartierul respectiv din Amsterdam
când am bătut în geam la niște cu
coane întrebândule românește,
având doar intuiția la bază: și ale cui
sunteți, tati, din Galați?
Mau hăulit, pleacă, ziceau
moldovencele, că ne strici rostul
la ăștia. Și am plecat mai departe,
ce era să fac.
Joi, 24 iunie
În țara noastră, prostiile sunt perle,
hoții sunt „băieți deștepți“, iar tau
rii comunali sunt Guță și Borcea.
QED. SDC

Honoré Daumier, Don Quichotte
și Sancho Panza (1868)

a libertății noastre în lume, acolo
unde găsim toate materialele din
care să ne confecționăm destinul,
dar unde obstacolul cel mai greu de
depășit suntem, evident, noi înșine.
Dar și cărțile bune mă înfurie.
Pasiunea pentru literatură este,
poate chiar prin definiție, excesivă.
Tinde să te facă livresc și idealist, ca
pe un oarecare hidalgo pe care prea
multe lecturi cu cavaleri rătăcitori
lau împins să se lupte cu morile de
vânt. Desigur însă, fără celebritatea

lui, căci morile de vânt de azi nu mai
vin cu nimic sublim și reparatoriu.
Cărțile bune sunt cele care, fără săși
fi propus vreodată un asemenea efect
secundar, te pot ține departe de na
tură și de sport. Căci din păcate, lucru
rile nobile nu fac întotdeauna casă
bună și încep săși scoată ochii. Ce
mai, diagnosticul ne este gata pregătit
de înțelepciunea populară: dacă stai
cu nasul în cărți, ești rupt de realitate.
Cu o ultimă precizare. E și mai
grav să fii rupt de irealitate. SDC
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Două sate (IV)
Dacă data trecută am scris des
pre satul meu natal, care după
1989 a avut destinul multor, prea
multor sate mărginașe din Ro
mânia, e momentul să vorbesc și
despre satul meu de azi, care nu
e deloc mărginaș și tocmai de
aceea are o cu totul altă poveste.
Una de succes – întrun fel –, suc
ces care a depins însă aproape in
tegral de poziția sa. Nu că lo
calnicii nar fi oameni harnici, fi
indcă sunt, ca toți românii, o știm
din manualele de istorie și din
experiența fiecăruia dintre noi,
dar una e să fii harnic întrun colț
de țară rămas în afara rețelelor
economice și sociale și alta când
ești la doi pași de unul din marile
centre urbane ale țării.
Fiindcă până la urmă poziția
contează și tot ceea ce pare inutil,
ineficient ori neprofitabil când
ești departe devine cu totul altfel

la centru. Sau lângă el. Concret,
satul meu de azi a avut în primii
ani de după Revoluția din 1989 o
istorie asemănătoare cu a majo
rității satelor românești – însă cu
un avantaj hotărâtor: Timișoara,
centrul, aflat la doi pași. Iar o ase
menea proximitate schimbă radi
cal destinele oamenilor și ale
locurilor.
Și aici, ca și în alte părți, local
nicii șiau redobândit pământu
rile și au încercat să le lucreze.
Numai că aici, indiferent ce pro
duceau, aveau o piață de desfa
cere la doi pași: marele oraș.
Nimeni nu sa îmbogățit din agri
cultură, dar ceva bani sau câș
tigat, fiindcă piețele alimentare
din Timișoara erau la doi pași și
nau dus lipsă niciodată de cum
părători. Chiar și în cele mai acute
momente de criză, în marile orașe
au rămas suficient de multe afaceri
și suficient de mulți bani pentru ca

o parte din ei să se scurgă, întro
formă sau alta, spre periferiile ru
rale. Așa că, grație orașului din
apropiere, agricultura ce se făcea
în sat era ceva mai mult decât una
de subzistență – și, acolo unde
există fie și un profit mic, există și
imboldul de a continua, de a acu
mula, de a te dezvolta.
Din același motiv, nici șo
majul na fost aici o problemă atât
de gravă ca în satul meu natal.
Cum am spus, majoritatea celor
din satul meu de azi lucrau în
Timișoara, în diverse fabrici, în
treprinderi, magazine care au
supraviețuit mai multă vreme,
sau închis ori sau privatizat (și
demolat) mai lent, sau reconver
tit sau au fost preluate de diverși
întreprinzători. Sau deschis sau
dezvoltat mici afaceri, unele de
succes, altele eșuate, dar toate
aveau nevoie de angajați (legal
sau la negru, în anii 1990 nimeni
nuși prea bătea capul cu asta),
meseriașii din diverse domenii își
găseau ușor de lucru, iar migrația
internă era la acea vreme destul
de redusă. Chiar și în perioadele
cu șomaj ridicat la nivel național,

Fiorii unei victorii PSD
pe linie în 2024
Anul electoral 2024 este departe,
dar tot ce se va întâmpla până
atunci contează enorm. Teoria
este însă uitată de politicieni,
care consideră că dacă au o cam
panie bună vor muta munții,
adică vor recupera tot ce nau
făcut în patru ani de mandat.
Greșită strategie.
Alegerile se câștigă între campa
nii, nu în cele 30 de zile de dinain
tea scrutinului. Tot ce se întâmplă
așadar acum are o importanță co
losală. Un alegător dezamăgit cu
greu se mai întoarce din drum.
Adică nu va mai vota partidul pe
care a pus ștampila la ultimul
scrutin. Din nou politicienii gre
șesc, pentru că unii lideri consi
deră că oricum alegătorul res
pectiv nu are alternativă și va vota
răul cel mai mic. Adică va merge
în continuare cu partidul lor.
Eroare. Un alegător liberal, spre
exemplu, e puțin probabil să vo
teze PSD. Ar putea opta pentru
USR PLUS, dar și aici e complicat.

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Pentru că timp de patru ani între
cele formațiuni na existat o mare
prietenie. Iar dușmănia dintre po
liticieni se transferă și în rândul
susținătorilor celor două grupări.
Dacă nu va exista o altă for
mațiune care săl atragă (la ora
asta nu se întrevede așa ceva),
foarte posibil ca alegătorul nostru
să ia în calcul absența de la urne.
2024 va fi anul care va in
fluența scena politică pentru alți
10 care vor urma. Alegerile locale
vor fi cruciale pentru că de acolo
va porni valul. Cine câștigă terito
riul va avea șanse bune să triumfe
și la parlamentarele din toamna

aceluiași an. Iar concomitent cu
parlamentarele se vor desfășura
și prezidențialele. Se va candida
în tandem, adică președintepre
mier, cum sa mai întâmplat prin
2004 când Alianța DA a defilat cu
Băsescu și Tăriceanu.
De la Iliescu încoace, prezi
dențialele au fost câștigate doar de
formațiunile de dreapta. Din 2004
lam avut pe Băsescu, apoi a urmat
Iohannis. Ambii șiau recâștigat
mandatul, astfel că am avut două
decenii fără PSD la Cotroceni. În
2024 lucrurile ar putea sta diferit.
Dreapta vine după o guvernare sâ
câitoare de cinci ani, iar pentru
prima oară după mult timp social
democrații reintră în cărți pentru

România are
nevoie de modernizare și de partide
curajoase, pro-reformă.

aici, în oraș, era nevoie de forță de
muncă, iar țăranii semiurbanizați
din satul meu – unii cu domiciliu
dublu: în sat și în Timișoara, în
apartamentul de la întreprindere –
au reușit să se descurce pe ambele
planuri: și la oraș, și la țară.
Și, desigur, degradarea lentă
a rețelei de drumuri și mai ales a
celei de căi ferate din România nu
ia afectat pe cei de aici. La urma
urmei, satul e aproape un cartier
al Timișoarei, azi practic îl separă
de oraș doar o graniță adminis
trativă și un indicator rutier care
îți arată că ai ieșit din sat când
deja ai intrat în oraș. Dacă ar fi
fost plasat la vreo sută, două sute
de kilometri depărtare de muni
cipiu, nu știu exact cum ar fi stat
lucrurile azi – dar sunt sigur că
multmult mai prost.
Așadar, prin anii 1990 satul
meu de azi sa descurcat. Nu a pro
gresat spectaculos, dar a progre
sat, mai ales grație îndârjirii și
poftei de acumulare specifice bă
nățenilor (nativi sau „vinituri“,
cum mai spun răutăcioși localnicii
„autentici“). Ce au avut ei în plus
față de alții au fost oportunitățile,

Cotroceni. O nouă înfrângere a PSD
ar însemna că stânga nu mai e capa
bilă să câștige vreodată președinția.
PSD are avantajul că vine din pos
tura de partid în opoziție, iar epoca
Dragnea nu va mai fi atât de proas
pătă în mintea alegătorilor.
Va conta enorm cât de bine o
vor duce românii la momentul
respectiv, cum va conta și cantita
tea de trăsnăi pe care politicienii
PNL și USR PLUS o vor căra după
ei. E greu de făcut scenarii încă din
2021, dar cu siguranță se urzesc
planuri în zona stângă și se caută
încă de pe acum un candidat care
să aibă șanse reale în turul doi.
Fără îndoială că PNL și USR
PLUS nar trebui să guverneze acum
cu gândul la alegerile din 2024.
Dacă iei măsurile care se impun, în
multe situații devii nepopular pe
termen scurt, dar pe termen lung
aceasta e soluția câștigătoare. Gu
vernul actual încă na livrat refor
mele așteptate de publicul de
dreapta. PNL și USR PLUS mai de
grabă își pun piedici reciproc, iar
când nu se faultează, are grijă
UDMR ca lucrurile să nu avanseze.
Uitațivă la ritmul lent al
schimbărilor din Justiție, la inde
cizia privind trecerea la două tu
ruri pentru primării (aici nu e
doar UDMR, nici PNL nu este de
acord), dar pe de altă parte
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

toate sau mai toate oferite de Ma
rele Oraș. Vechile relații din anii
comunismului, micile gheșefturi
de muncitor și meseriaș (un bal
con sudat, o instalație reparată,
niște pantofi scoși pe șest din fa
brică, mici învârteli cu carne,
marfă străină – de obicei din Ger
mania sau Iugoslavia –, reparații
de mașini) au devenit adesea me
serii, iar localnicii, patroni sau
angajați la patron – după po
sibilități. Și, în noua lume liberală
și democratică, au început încet
încet să o ducă mai bine, cu per
spective de a o duce, ohoo!, și
mai bine.
Ceea ce sa și întâmplat, cum
o să arăt săptămâna viitoare. SDC

actuala coaliție face greșeli im
pardonabile care în mod sigur
enervează publicul de dreapta.
Dau aici ca exemplu telenovela
numirilor de la TVR și Radioul
public, dar și lipsa de tact în ceea
ce privește schimbarea Avocatu
lui Poporului.
Există scenariul printre liderii
PNL și USR PLUS că vor urma ani
prosperi în România și că ambele
partide își vor menține votanții. Nu
cred că strategia va funcționa, pen
tru că mulți alegători PNL și USR
PLUS au ajuns la confortul necesar
pentru a nui mai influența tot ce
se petrece în zona economică. La
fel de important pentru bună
parte a electoratului este să existe
un sistem sanitar performant, dar
și școli pe măsură. Cu alte cuvinte,
nu doar stomacul contează.
Sunt trei milioane de oameni
activi, mulți din zona privată, care
știu ce vor de la viață, care nu
așteaptă pomeni și care au nevoie
de semnale clare. Acești oameni
nu vor vota automat un partid de
mocratic dacă nu vor găsi un co
respondent pe scena politică.
România are nevoie de mo
dernizare și de partide curajoase,
proreformă. Deocamdată vedem
doar mugurii. Iar în jur niște
domni umblă bezmetici, fără nici
o țintă clară. SDC
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Mineroticul Tom
Când, în urmă cu vreo câţiva ani
am început să restaurez „colecţia
personală de viniluri“, am găsit la
un anticar bucureștean LP-ul din
1967 al lui Tom Jones – Green,
Green Grass of Home. Produs original Decca, imprimat în UK. Cine
știe ce înseamnă asta, înţelege
rapid că nu puteam rata achiziţia,
mai ales că era în stare near mint.

Mă mândresc (fără să am vreun
merit) că sună absolut senzațional,
deși au trecut peste șase decenii și
jumătate de la fabricarea plăcii. În
contextul „produselor“ noi care se
aud jalnic, o întrebare suplimentară
vine dinspre audiofilii pătimași (la
care ei au răspuns deja): discurile
actuale sunt făcute să fie ascultate
sau numai vândute?
Mai dețin un LP original cu
Tom Jones, rămas în raft după ma
rea greșeală din 1999, când am
împrăștiat colecția cu generozitatea
fudulă a țăranului care însămân
țează ogorul în stil străbun: Tom,
1970. Și acesta se aude bine, de
oarece lam pus foarte rar pe pla
tan, nu știu din ce motiv. Nici unul
dintre ele nu conține piesa Delilah,

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
prin care Tom Jones ajunsese
celebru șin satul meu natal. Cum
aș putea să uit zilele de muncă la
câmp și pe neobositul cântăreț Costel
alui Delcu, din repertoriul căruia
șlagărul aTomic era nelipsit? Și
cum să redau armonia delabrată a
corului de puștani care susțineau
partitura solistului prin orăcăieli ce
se voiau batjocoritoare, însă erau
expresia insolită a succesului mon
dial? Hai, că nui nevoie de fraze
subtile să se înțeleagă ce trebuie!...
Când Tom Jones a concertat
prima dată în România, dintre cele
declarate de el întrun interviu
(acordat lui Andrei Partoș, cred),
ma distrat chestiunea celor două

femei aduse în pat înainte de
spectacol, pentru necesare exerciții
de gimnastică erotică. Nu cunoș
team umorul „Moșului“, cum se
autoproclama pe atunci, dar era
clar că își păstra vigoarea de miner
galez șiși permitea să îi ridiculizeze
pe ciracii mai tineri, în rândul
cărora este exclus să mă fi putut
număra! Amănuntul mi la făcut
instant simpatic pe „moșneagul“ cu
lipici la femei. Colaborările din
1999, cu Mousse T și Cardigans (în
piesele Sex Bomb și Burning Down
the House), urmând altora mai
vechi, mau convins că instinctul de
adaptare al artistului poate rivaliza
cu al reginei Elisabeta a IIa (care la
și înnobilat în 2006).
Prezența constantă, dar nu
agresivă, în primplanul mass
media nu ia sleit consistența lui
Tom Jones. În showbiz e un reper.
Aș spune că este un fel de Gică
Petrescu, nemuritorul nostru cân
tăreț. Spre deosebire de conațio
nalul renumit prin măsura mică
recomandată ca filosofie de viață, la
Tom Jones totul e uriaș. Vocea ba
ritonală tună, melodioasă și dură ca

motorul unui bombardier Lan
caster, personalitatea irumpe sce
nic fără artificii, artistul e conectat
la schimbările curente ale civili
zației. Fără să fie alarmist ori de
fetist, știe să extragă esența bună a
oricărui fapt de viață ce nui li
mitează speranțele, iar la 80 de ani
scoate un disc nou: Surrounded by
Time (2021, Red Window Limited/
SCurve Records). 12 piese, preluări
din repertoriul altora, consacrați
sau nu, produse de Ethan Johns
& Mark Woodward (acesta e fiul
și managerul său, care îl și

acompaniază în unele pasaje la
instrumente electronice). Tom Jones
impune iar cu vocea; nu știu dacă
șia menținuto intactă sau ia fost
prelucrată software, dar încă este
frumoasă, plăcută, relaxantă, în
ciuda unor versuri pe alocuri com
plexe ori confuze. Întâlnirea cu
bătrânul fost miner e... Cum să zic?
E ca lectura operei de senectute a
poetului contemporan care ția
marcat copilăria cu prima lui carte
și nu se jenează săți spună că asta
ar putea fi ultima.
Ar putea fi, dar încă nu e... SDC
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Lumea lui Caragiale
Dau să ies de la premiera
lui Alexandu Dabija –
Teatrul Naţional din
București, D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, când
timpanele-mi sunt agresate
de o zarvă ce anunţă
paranghelie mare, chiolhan
la kilometrul 0 al Capitalei.

Spectatorii care se grăbesc spre
mijloacele de transport schimbă
impresii despre ceau văzut (unii,
de bine, alții, mai rezervați), eu dau
ochii roată împrejur și localizez
sursa hărmălaiei: restaurantul din
stânga primei scene a țării. Zaiafet
în toată regula, doar e sâmbătă
seara, taraf, chiuieli, guriști, mulți,
foarte mulți decibeli, plus incon
fundabilul miros de grătar. Sen
zația e că, deși am ieșit din sala de
teatru, nam părăsit nici o clipă
lumea lui Caragiale! Cele câteva se
cunde postspectacol miau relevat
cheia de lectură a acestei montări
care se așază pe direcția impusă de
Lucian Pintilie cu De ce trag clopo
tele, Mitică?. Dabija însuși a mai
utilizato, întrun ton cu o idee mai
apăsat, când a lucrat O noapte fur
tunoasă la Teatrul Național din
Iași, cu niște sezoane în urmă.
Alexandru Dabija na mers pe
actualizare, elementele scenogra
fice fixează acțiunea întrun timp
al trecutului, prin materiale și
mobile folosite și prin sugestii ce
vin din costume. Definitorie pen
tru viziunea de ansamblu este
turația accelerată a cavalcadei
dramatice inițiate de amantlâcu
rile dintro comunitate edificată
pe înșelătorie.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

SIMȚURILE ACȚIONEAZĂ
MONSTRUOS
Două cupluri amoroase – Mița
Baston, Didina Mazu, Crăcănel,
Pampon – sunt dinamitate de in
trusul Nae Girimea, iar de aici
suita de farse, căutări și deslușiri
devine un roller coaster amorsat
scenic. Unica preocupare a perso
najelor este satisfacerea poftelor
trupești sub semnul lui carnevale,
care, sub simularea garantată de
mască, îngăduie orice. Dacă mai
adaugi puțin alcool, atunci carna
lul anesteziază rațiunea, iar sim
țurile acționează monstruos. Uni
versul creat nu e unul al micilor, e
al vatei de zahăr pe care cei doi
ofițeri (ambetați și preocupați ex
clusiv de trucarea rezultatelor
tombolei) o fabrică în scenă. Are
ceva concret, îi simțim aroma in
clusiv prin masca chirurgicală, dar
are și ceva volatil dulcele acesta al
cărui volum spectaculos scade
treptat sub acțiunea aerului, se
topește transformânduse în alt
ceva. Și, așa cum vata de zahăr e
generată de o mașină care învârte
și transformă granulele dulci, tot
așa se învârte lumea caragialiană.
O turnantă pe care e instalat
decorul în forma literei S aduce

spre centrul privirii când frizeria
lui Nae Girimea, când alte încă
peri, căci mica planetă se răsucește
în jurul axului care transferă forță
centrifugă celor ceo populează.
Determinândui să acționeze sub
presiunea vitezei, a grabei de a ca
mufla adevărul, de a escamota fe
lul dea fi. Nu e nici dispreț față de
această liotă cariată moral, nici
vreo nuanță de compasiune ori
amărăciune. E expunerea unei
curse de istorii încâlcite, de amo
ruri adulterine întreținute de oa
meni îndepărtați de idealul moral.
O LUME EXAGERATĂ
STRUCTURAL
Decorul e componenta de coe
rență, se vede în acțiune, nu e doar
un spațiu în care personajele
intră, se desfășoară și ies. Actorii
stau, de altfel, chiar când nu au
replică și relație, așezați pe scau
ne, la vedere, în fundal, aștep
tânduși momentul. Decorul îi
include, îi evidențiază, îi ascunde;
e o construcție care se consumă, e
distrusă către final, pereții din
hârtie albă sunt sfâșiați de perso
najele aduse la paroxism care își
devastează propriul mediu, pro
pria mascatură, etalânduse așa
cum sunt: imperfecți. Iar viteza cu
care e rotit de motorașul nevăzut
al turnantei se transferă și în jocul
actorilor. Care joacă excesiv încă
de la început, țipând până la su
părător, ca la Obor, instalând sce
nicul întro dinamică impusă, a
unei lumi exagerate structural.
Uși, ferestre se deschid, se închid,
interpreții își fac jocuri de film mut și
comedie de gaguri, își aplică basto
nade, palme și șuturi în partea

dorsală, țipete, tras de păr, desenea
ză o lume agitată, hiper tempera
mentală, o „goană turbată“, ca în
carnaval. Când se eliberează toate
furiile interioare, când măștile esca
motează cu intenție.
Spectacolul lui Dabija nu e per
fect. E inegal, are numeroase linii
lansate, dar abandonate rapid și

D-ale carnavalului
de Ion Luca Caragiale
Regie: Alexandru Dabija
Asistent regie: Patricia
Katona
l Costume: Liliana Cenean
l Decor: Raluca Alexandrescu
l Coregrafie: Florin Fieroiu
l Sunet: Stoica Liviu, Ștefan
Stanciu
l Lumini: Ionuţ Vlașcu, Iordache Laurenţiu
l Regizor scenă: Andi Tuinea,
Vlad Lăzărescu
l
l

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

7

surprinzător de regie. Conține ele
mente inexplicabile, precum barza
plimbată aerian în fundal. Comuni
tatea din Dale carnavalului e arhi
tecturată pe trădări nesancționate
de consecințe, fiecare e pe cont pro
priu și se descurcă cum poate. Sună
cunoscut? Oglinda lui Caragiale nu
lasă loc echivocului. SDC

Mecanisme scenă: Adrian
Anton, Gabriel Ene,
Mihai Bănuţoiu
l Distribuţie
Miţa: Irina Movilă
Didina: Natalia Călin
Chelnerul, O mască: Rodica
Ionescu
Crăcănel: Claudiu Bleonţ
Iordache: Marius Rizea,
Ionuţ Toader
Nae Girimea: Gavril Pătru
Pampon: Emilian Oprea
Catindatul: Mihai Munteniţă
Ipistat 1: Mihai Calotă
Ipistat 2: Ciprian Nicula
l
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Michael Ondaatje,
între realitate și ﬁcțiune
Născut în Sri Lanka pe 12 septembrie 1943, Michael
Ondaatje s-a mutat în Marea Britanie când avea
11 ani și, peste aproximativ opt ani, în Canada, unde
trăiește și în prezent. Are diverse studii în Québec și
Kingston (Ontario) și a predat o vreme la University of
Western Ontario, devenind profesor la York University
din Toronto (1971). Cunoscut mai ales pentru Pacientul

englez (1992; Polirom, 2011, 2013, 2018), roman re compensat cu Booker Prize (1992) și Golden Man
Booker Prize (2018), care a fost și ecranizat în 1997 (în
regia lui Anthony Minghella și cu distribuție
extraordinară, cu Ralph Fiennes, Kristin Scott-Thomas,
Juliette Binoche și Willem Dafoe), Ondaatje a publicat
mai multe volume de poezii și un volum de memorii,

Running in the Family (1983), pe lângă celelalte șase
romane: Coming Through Slaughter (1976), În pielea

unui leu (1987; Polirom, 2004), Obsesia lui Anil (2000;
Polirom, 2002), Divisadero (2007), Masa pisicii (2011;
Polirom, 2011) și, cel mai recent titlu,
CONSTANTIN PIȘTEA

Una dintre cele mai importante
voci culturale ale Canadei, alături
de Margaret Atwood, Michael On
daatje locuiește astăzi la Toronto,
împreună cu soția sa, Linda Spal
ding. O perioadă îndelungată
(19852013), cuplul Ondaatje
Spalding a editat revista literară
„Brick“, care continuă să apară de
două ori pe an și prezintă vocile
literaturii mondiale cititorilor ca
nadieni, dar și promovează scrii
torii locali în întreaga lume.
Despre „Brick“, Annie Proulx a
spus că este „cea mai bună pu
blicație literară din America de
Nord“, iar Alice Munro a men
ționat că „nimănui căruia îi pasă
de cărți nu va fi dezamăgit de ea“.
Revista aceasta – pe care o puteți
găsi la brickmag.com – este una
dintre numeroasele frumuseți

culturale pe care Ondaatje, astăzi
în vârstă de 77 de ani, le lasă Ca
nadei, țara sa de adopție.
ERODEAZĂ GRANIȚA
ÎNTRE CE ESTE
CU ADEVĂRAT ȘI
CE SE POVESTEȘTE
Mult timp, el a scris și poezie, și
proză, iar debutul său în roman
(1976, Coming Through Slau
ghter) a apărut cu câțiva ani îna
inte de o carte de referință pentru
cariera sa: The Collected Works of
Billy the Kid (1981), un colaj de
poezie, proză, fotografie, cântece
și interviuri, prin care Ondaatje a
testat întrun fel limitele și po
sibilitățile genurilor literare și ar
tistice. Până la urmă, dincolo de a
fi poet sau prozator, Ondaatje tre
buie privit ca artist, unul căruia ia
plăcut dintotdeauna să fragmen
teze și să îmbine perspectivele,
pentru a exprima pluralitatea de

fațete ale oricărei povești de viață,
indiferent de formula în care este
ea redată.
Scriitorul a fost deosebit de
bine primit și ca poet, titluri precum
The Dainty Monsters (1967), The
Man with Seven Toes (1969) sau Ret
Jelly (1980) impunândul ca o voce
cu rezonanță, care avea să revină
ceva mai târziu (2005), cu The Story.
În poezie, Ondaatje vorbește despre
copilărie și dragoste, fără a neglija mi
tologia, limbajul și ritmul. De altfel,
sunt chestiuni pe care le poți remarca
ușor și în substratul prozei sale, care,
pe fondul unei ambiguități atent con
struite, îmbină planuri temporale și
perspective auctoriale, pentru ai in
dividualiza vocea.
Dacă primul său roman, Co
ming Through Slaughter (1976), era
o biografie ficționalizată a unui le
gendar cântăreț de jazz, Charles
„Buddy“ Bolden – în care, pentru a
sublinia linia subțire dintre realitate
și ficțiune, apare ca personaj chiar

Lumina de veghe (2018; Polirom, 2019).
și Ondaatje –, Running in the Fa
mily, volumul de memorii din
1983, face un salt din America și
Canada către natala Sri Lanka,
pentru a îmbina din nou fragmen
tar fotografii, poeme și proze,
așadar unind din nou genuri și
erodând granița între ce este cu
adevărat și ce se povestește.
Migrant el însuși, Ondaatje sa
arătat preocupat de soarta celor
aflați în această ipostază și a anali
zat în romanul său din 1987, În pie
lea unui leu, viața migranților și a
minorităților care au contribuit la
dezvoltarea orașului Toronto în pri
mele decenii ale secolului trecut. În
pielea unui leu, apărută la Polirom în
2004 (traducere de AnaMaria Ba
ciu), este, pe fondul unui roman de
aventuri, o subtilă analiză sociolo
gică a unei lumi tulburătoare, po
pulate de imigranți, politicieni,

muncitori și hoți, o lume în care
facem cunoștință și cu două dintre
personajele cele mai cunoscute ale
lui Ondaatje, pe care le vom regăsi
ulterior în Pacientul englez: hoțul
Caravaggio și copila Hana.
PERSONAJELE SE HRĂNESC
DIN OTRAVA DULCE
A TRECUTULUI
În capodopera lui Ondaatje, Pa
cientul englez (Polirom, 2018, tra
ducere din limba engleză și note
de Monica WolfeMurray), Hana
este infirmiera care, întro fostă
mănăstire italiană din nordul
Florenței de la sfârșitul celui deal
Doilea Război Mondial, are grijă
de un misterios militar rănit grav.
Caravaggio, în continuare hoț, dar
și spion mutilat, este dependent
de morfină, iar viața Hanei,
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amorțită în fața spectacolului
sumbru al războiului, pendulează
între pacientul cu trupul ars, care
trăiește numai prin prisma
poveștilor sale, și prietenul Cara
vaggio, sosit din trecut, ca o legă
tură cu orizontul de care Hana
șia dorit să scape atunci când a
decis să nu participe la retragerea
trupelor. În fundal, îl regăsim pe
Kip, un genist sikh care dezamor
sează bombe, riscânduși astfel
viața în permanență.
Războiul (și grozăviile sale)
analizat postfactum, secvențial,
din liniștea aparentă a unui timp
în care, deși șocul pare să fi trecut,
el este trăit și mai intens în mintea
personajelor lui Ondaatje, repre
zintă frontul romanului ecranizat
în 1997. În vila San Girolamo,
unde locuiesc „sfântul deznădăj
duit“ (pacientul), Hana și genistul,
cărțile sunt bătute în podea sub
formă de trepte pentru a com
pensa urmările bombardamente
lor, iar crucifixul folosește drept
sperietoare, pentru a proteja stra
turile însămânțate.
„Fuseseră toate acestea năs
cociri? Visate de el în învelișul său
de untdelemn și pânză și întune
ric?“ În izolarea sa imobilă, pa
cientul, supraviețuitor al unei
prăbușiri cu avionul, trăiește mai
mult din amintiri. De altfel, toate
personajele se hrănesc din otrava
dulce a unui trecut care lea mar
cat atât de puternic existența,
încât aproape că lea imobilizat
întrun soi de pat de spital, care
este de fapt mintea lor, aneste
ziată de anii de război. Pe fondul
unei dragoste comune față de
cărți, acestea descoperă că limba
jul lor comun de acum este su
ferința și că unica formă de a
merge mai departe este cu ajuto
rul compasiunii.
Până la urmă, și stilul, recu
rent la Ondaatje, se potrivește
cum nu se poate mai bine aici.
Fragmentele de amintiri și de

narațiune, lipite oarecum haotic,
sunt menite să sublinieze dislocă
rile pe care le produce orice răz
boi. Lucrurile se leagă după ce
scotocești prin molozul lăsat în
urmă de bombardamente și
amintirile alipite vin să contureze
o poveste de dragoste și alte cone
xiuni interesante între persona
jele lui Ondaatje.
Pacientul englez, laureat al
Golden Man Booker Prize 2018 pen
tru cel mai bun roman distins cu
The Man Booker Prize în ultimii 50
de ani, la făcut cunoscut pe On
daatje în întreaga lume, susținândui
promovarea tuturor celorlalte cărți
pe care lea semnat.
CARTEA PE CARE O DATORA
TRECUTULUI SĂU
Cu următorul titlu, Obsesia lui
Anil, sosit abia după 8 ani (și apă
rut la noi, tot la Polirom, în 2002,
în traducerea lui Liviu Bleoca),
scriitorul canadian șia întors pri
virea către țara sa de origine. A
fost cartea pe care o datora trecu
tului său și pe care a construito
pe reputația deja dobândită pen
tru a aduce în atenție problemele
țării natale. Incursiune în conflic
tele interne care au măcinat Sri
Lanka în deceniile opt și nouă ale
secolului trecut, romanul o pre
zintă pe Anil, o tânără originară
din această țară, însă educată în
Occident, care este trimisă în Sri
Lanka drept medic legist de Cen
trul pentru Drepturile Omului de
la Geneva. Ea are misiunea de a

investiga crimele comise de tru
pele guvernamentale și îl are
drept partener (apoi ajutor, când
vine vorba de a fi salvată din mâi
nile autorităților) pe un profesor
de arheologie, Sarath Diyasena.
Romanul potențează o temă
atinsă și în Pacientul englez, cea
a identității, care de altfel este și
obsesia lui Anil: cine și ce ești
sau cât de legat ești de locurile în
care teai născut, chiar dacă for
marea ta aparține de o altă țară,
mai dezvoltată și mai puternică
din mai multe puncte de vedere?
Întreaga lume era curioasă
care avea să fie următorul titlu al
lui Ondaatje, care confirmase
prin Obsesia lui Anil ceea ce de
monstrase cu Pacientul englez. De
altfel, așa cum se înțelege deja, Pa
cientul englez nu a făcut decât săl
transforme pe Ondaatje întrun
scriitor popular, capacitatea și ta
lentul său fiind deja apreciate de
câteva decenii în lumea literatu
rii, iar vocea sa fiind deja una
unică, puternic conturată și ușor
de recunoscut. Ei bine, Divisadero
(2007) propune două planuri, cel
al unei ferme din California și un
altul, în sudul Franței înaintea Pri
mului Război Mondial. Este vorba
despre povestea unei familii mar
cate de fragilitate, căreia un episod
violent îi schimbă total cursul.
Cum narațiunea oscilează înainte
și înapoi în timp, precum în Pa
cientul englez, personajele lui On
daatje încearcă să regăsească sem
nificația vieții întrun prezent pu
ternic influențat de trecut.
Editura Polirom a publicat și
Masa pisicii (2011), în traducerea
lui Radu Pavel Gheo, povestea că
lătoriei pe un pachebot a trei
băieți, din Sri Lanka până în An
glia, prin Marea Indiei, Canalul
Suez și Marea Mediterană. Cei trei,
neînsoțiți de părinți, sunt lăsați în
grija unor rude sau cunoscuți, ast
fel că au prilejul de a da curs mul
tor aventuri, unele cu final nu
tocmai fericit. Un roman echilibrat,
așa cum la considerat publicația
„The Economist“, „care pendu
lează grațios între lumea magică a
inocenței și melancolia experien
ței“, Masa pisicii este încă o mostră
a talentului scriitorului canadian

Poezia pentru mine e mai degrabă ca
o șoaptă. O șoaptă către sine, către
ceilalţi... Proza, în schimb, e ca o punere
în scenă mai amplă, cu lumini și toate
cele, ca un adevărat spectacol.
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de a lucra cu spațiile dintre reali
tate și ficțiune.
ISTORIA PRIVITĂ
PRIN OCHII COPIILOR
Cel mai recent roman publicat de
Ondaatje, Lumina de veghe (2018;
Editura Polirom, 2019, traducere
din limba engleză și note de
Ariadna Ponta) pornește de la o
idee asemănătoare cu cea din
Masa pisicii. Doi adolescenți lon
donezi, Nathaniel și Rachel, sunt
lăsați de părinții care pleacă în in
teres de serviciu în Singapore să
trăiască în casa familiei împreună
cu un bărbat pe care îl știu doar
vag, poreclit Molia. Când Rachel
descoperă în pivniță cufărul ma
mei, cu hainele și lucrurile ei pregă
tite de drum, dar lăsate acasă,
romanul capătă misterul cu care
scriitorul canadian se pricepe
foarte bine săși populeze poveștile.
Adolescenții văd cum casa le devine
loc de întâlnire pentru tot felul de
figuri ciudate și ajung să fie im
plicați în chestiuni pe care nu le
înțeleg pe deplin. Totul, în atmos
fera tulbure de după cel deal Doi
lea Război Mondial, cu amprenta
unui roman de aventuri și spionaj,
cu istoria privită prin ochii inocenți
și curioși ai copiilor și cu suspansul
atent întreținut până la final.
Cândva, în legătură cu Pa
cientul englez, Michael Ondaatje
a spus că este despre cei care sunt
nevoiți să trăiască departe de
locul în care sau născut. Întrun
fel, survolândui romanele, ai
senzația că mai peste tot, deci nu
doar în Pacientul englez, On
daatje folosește ruptura de locul
natal ca pe un motiv ori mijloc de
ași analiza personajele, de a le
confrunta cu propriile alegeri.
Înainte și înapoi prin viața aces
tora, scriitorul pare că mixează pe
marginea propriului trecut, ca
unul născut în Sri Lanka, trecut
prin Anglia și stabilit în Canada.
Este, desigur, un scriitor foarte

premiat nu doar în domeniul lite
rar, ci și la nivel de stat, fiind re
compensat cu titlul de ofițer al
Ordinului Canadian (1988), una
dintre cele mai înalte distincții ale
Canadei. A primit de trei ori Gover
nor General’s Literary Award for
Poetry, pe lângă Trillium Award,
Nelly Sachs Prize și Prix Médicis, și
a arătat interes și pentru zona de
film, ca regizor și scenarist. În 1970
a realizat filmul Sons of Captain
Poetry, despre poetul canadian
bpNichol, care, potrivit lui On
daatje, a influențat puternic poezia
contemporană, iar în 1974 The
Clinton Special: A Film about the
Farm Show, despre câțiva actori
care se adună pentru a scrie o piesă
realistă. Și tot la acest capitol tre
buie menționată și cartea sa despre
editorul de sunet Walter Murch:
The Conversations: Walter Murch
and the Art of Editing Film.
Poet, prozator, regizor și sce
narist, cu preocuparea de a îm
bina genurile pentru a netezi
granițele, Ondaatje este un artist
în toată puterea cuvântului. În
ambiguitatea și fragmentarismul
scriiturii sale, în muzicalitatea ei
poetică, în ritmul inconfundabil
al paginilor sale, se află o voce
unică, dornică să umple golul din
tre realitate și ficțiune. SDC
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CĂLĂTORIA FINALĂ A LUI SALMAN RUSHDIE

Un Quichotte contemporan care
dansează după propria muzică
Din inima Mumbaiului și până
în prezent, o nouă formă de rea
litate își croiește drum spre o iu
bire imposibilă și unică, în inima
New Yorkului contemporan. Sal
man Rushdie pare să facă o ul
timă călătorie desăvârșită
împreună cu personaje care fac
jocul unui univers pe sfârșite,
unei lumi care se deșiră din ce
în ce mai puternic.
MIHAELA PASCUOGLINDĂ

Prin Quichotte se fac două călătorii:
a Fratelui (autorului) și a versiunii
reinterpretate a lui Quijote – Ismail
Smile, acest ins de șaptezeci de ani,
fost comisvoiajor pentru compa
nia de medicamente a vărului sau,
Dr. Smile, o uriașă afacere ilegală.
Dacă Fratele își pierde sau, mai de
grabă, rătăcește Fiul, Quichotte îl
inventează, îl creează din nimic, din
dorința sa, îl ajută să ajungă în reali
tatea lui, care, de fapt, pare să
aparțină prea puțin realului. Sancho
se ivește, așadar, mai întâi albnegru,
ca o imagine ieșită din mult îndrăgi
tele emisiuni televizate din care se
născuse și iubirea lui Quichotte pen
tru vedeta TV miss Salma R.
Quichotte pornește la drum
ca orice aventurier și transformă,
treptat, această călătorie în una
care trebuie să străbată cele șapte
văi ale purificării. În același timp,
viața lui și cea a Fratelui se împle
tesc în feluri neașteptate, iar po
vestea vieții lui Quichotte e scrisă
de cel care, de fapt, își construise
cariera de scriitor prin romane de
spionaj. Privirile amândurora se
întorc constant către un trecut pe
care încearcă să îl înțeleagă, să îl
repare și să șil ierte.
SALVARE PRIN PARCURGEREA
UNUI DRUM INIȚIATIC
Și, în tot acest timp, „suprarealis
mul, absurdul chiar, oferă acum
cele mai exacte descrieri ale vieții
reale“. Nu e nimic cifrat aici, Auto
rul își dezvăluie intenția, dar în
mijlocul unei cărți suficient de pu
ternice încât să i se ierte orice:
„Cei drept, creația sa și el însuși

aveau aproximativ aceeași vârstă,
aveau rădăcini vechi – rădăcini
smulse – aproape identice, nu doar
în același oraș, ci și în același car
tier din acel oraș, iar viețile pă
rinților fuseseră și ele paralele în
tro asemenea măsură încât în
unele zile lui, Fratelui, îi venea greu
să își amintească exact care istorie
era a lui și care, a lui Quichotte“.
Imaginile cu spioni se supra
pun peste viața „reală“ a Autorului,
părând veridice în irealitatea lor.
Ceea ce rezistă aici are nevoie de
apropiere, Sancho nu poate exista
fără Quichotte, tatăl are nevoie de
fiu, Quichotte are nevoie de Salma.
Întro societate modernă în care cul
tura sărăcită, educația firavă, per
sistența rasismului și escrocii de tot
felul își dau mâna, aceste personaje
par cele firești, singurele autentice,
în căutarea unei salvări prin parcur
gerea unui drum inițiatic, căci „omul
marginal, omul ridicol de decuplat
de realitate și stăruitor de ieșit din

ritm – precum și, fără îndoială, din
minți – se dovedește în ultimele sale
clipe cel pe care îl îndrăgim și îl plân
gem cel mai mult“.
Aici apar și Rinocerii lui Io
nesco, omagiu pe care îl mărtu
risește chiar Autorul, căci ce alt
exemplu mai bun pentru a arăta, din
nou, cum absurdul cotropește ceea
ce luăm drept real, cum omul își de
formează propria ființă, inconștient
de propria transformare sau, mai
degrabă, dezintegrare: „Poate că în
asta constă condiția umană: să tră
iești în interiorul unor ficțiuni create
de neadevăruri sau de ascunderea
adevărurilor. Poate că viața omului
era cu adevărat ficțională în sensul
ăsta – că aceia care o trăiau nu înțe
legeau că nu e reală“.
Quichotte e o carte care pă
trunde magistral în „nisipurile
mișcătoare din ceea ce ar putea fi
numit realul ireal“, o carte care de
montează, critică și face un portret
plin de ironie la adresa epocii lui

„Oriceeposibil“. Nebunia lui Qui
chotte este, aici, „incapacitatea de a
distinge ce este așa de ce nu este
așa“, el nu poate fi acuzat de nimic,
este chiar singurul inocent care în
cearcă să descifreze lumea dea
lungul drumului său către Salma R.
Nu este nici el însă fără de
greșeli și își recheamă trecutul,
unește punctele de pe harta pro
priei vieți pentru a le oferi un sens
nou, pentru a înnoda un capăt
lăsat desfăcut în relația cu propria
soră, întocmai ca Fratele care scrie,
întro altă realitate, despre univer
sul său. Amândoi, putem spune,
împrumută unul de la celălalt,
întro manieră pe care doar citito
rului și Autorului le este dat să o
vadă, dar justă și deplină: „Eroii,
supereroii, ba chiar și antieroii nu
sunt plămădiți din material prea
maleabil. Se găsesc în contratimp,
în răspăr, dansează după propria
muzică“. Cine altcineva să își audă
mai puternic propria muzică, pro
priul ritm al inimii dacă nu chiar
Quichotte contemporan, cel care
străbate plin de curaj întreg dru
mul până când o întâlnește pe
Salma R.? Află și înțelege că Uni
versul se destramă, după previziu
nile faimosului Evel Cent, acest
miliardar excentric al tehnologiei
spațiale, cu un corespondent cu
noscut și în lumea reală.
Ceva în inima acestui cavaler
modern, ireal și mai consistent ca
niciodată își conturează propria
lume în interiorul celei care există
deja și dă un sens nou întregii sale
existențe, căci „scopul universului
sar putea să nu fie cele nouă mi
liarde de nume“, ci tocmai „crea
rea unei iubiri unice perfecte sau,
în limbaj obișnuit, apropiata uni
une fericită dintre el și miss
Salma R.“. În mijlocul unui pre
zent în care „identitățile erau lu
necoase și nestatornice, demo
crația se dovedea coruptibilă,
agentul dublu cu două fețe și
agentul triplu cu trei fețe erau la
ordinea zilei, iubirea îi punea în
pericol pe iubiți, în aliați nu se
putea avea încredere“, Quichotte
își caută, cu disperare, propriul
final fericit. Și nimeni nu îl poate
condamna pentru asta.

O CARTE A UNUI SFÂRȘIT
AL UNIVERSULUI
Călătoriile îi conduc pe protagoniști
către o regăsire și, în același timp, către
o nouă pierdere. Dar pentru fiecare în
parte acest drum e însoțit de adevăr,
de un adevăr din ce în ce mai puternic
și, întrun final, neașteptat, aproape de
neînchipuit. Tocmai aflarea adevăru
lui încheie cu adevărat misiunea, dă
un nou înțeles lucrurilor rămase în
trecut, ținute ascunse de propria fa
milie::„Era năucitor să înțelegi la o
asemenea vârstă înaintată că nara
țiunea despre propria familie, pe care
ai purtato înăuntrul tău – cu care,
întrun fel, ai trăit – era falsă sau, în cel
mai bun caz, că iai ignorat adevărul
cel mai esențial, care îți fusese ascuns“.
Aici dispare din nou granița dintre
ceea ce credem că există și ceea ce
există de fapt, e un nou mod de a
spune că realitatea are diferite forme,
că nu le vedem întotdeauna pe toate,
că e nevoie de o călătorie prin toate
aceste văi ale purificării, ale iubirii și
iertării pentru a ajunge cu adevărat la
un capăt cu înțeles.
Este o carte a unui sfârșit, al uni
versului, așa cum îl știm și, totodată,
al vieții autorului, fie că vorbim des
pre Frate sau despre Rushdie. Mor
talitatea, de data aceasta, are chipul
unui „mare mister“ pe care fiecare în
parte trebuie săl deslușească prin
forțe proprii, printro călătorie indi
viduală. Oamenii sunt ei înșiși mis
tere și au misiunea de a afla adevărul
despre propria ființă. Narațiunea
propriei vieți se rescrie sub această
formă a unei călătorii de inițiere,
chiar dacă e una care conduce spre
final, aproape spre o capcană a Auto
rului. E un spectacol al lumii care se
dezintegrează pe la colțuri, al univer
sului care se destramă inevitabil îm
preună cu finalul iminent al fiecărei
ființe. Dar e un monument al forței
de care dă dovadă Salman Rushdie,
precum un alergător de cursă lungă.
Finalul sar putea, în fond, rescrie
oricum și oricând, mai ales când rea
litatea ar putea nici să nu existe. SDC
Salman Rushdie, Quichotte, traducere de Dana Crăciun, colecţia
„Biblioteca Polirom“, Seria de
autor „Salman Rushdie”, 2021
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În căutarea concertului regăsit

La câteva zile după soiréeul de
succes, Proust îi scrie compozito
rului Reynaldo Hahn, prietenul și
partenerul său, despre ecourile
recitalului „perfect, încântător“.
Acest scurt concert încheia o cină
privată în onoarea lui Gaston Cal
mette, patronul ziarului „Le Fi
garo“, „care are bunătatea sămi
publice articolele puțin gustate
de public“. În public, artiști, scrii
tori, mecena și câțiva dintre prie
tenii aristocrați ai scriitorului:
prințesa de Polignac, doamnele
de Brantes, de Briey, d’Hausson
ville, de Ludre, de ClermontTon
nerre și de Noailles – aceeași
prinţesă BibescoBassaraba de
Brancovan (sic), poetă și scrii
toare franceză de origine română
în al cărei celebru salon din Ave
nue Hoche Marcel Proust va as
culta șase ani mai târziu sonata de
Franck în interpretarea lui Ge
orge Enescu, această versiune a
Sonatei în la major pentru vioară
și pian cu a sa celulă generatoare
(la petite phrase) a celebrului À la
recherche du temps perdu.
El caută constant să asculte
muzica ce îl interesează și pe care
își va construi estetica romanescă,
alege partituri care să însoțească
personaje și sondează cele mai re
velatoare tendințe ale muzicii
franceze contemporane.
În același timp, nici unul din
tre distinsele și distinșii invitați nu
știa în acea seară de 1 iulie că erau
material de studiu pentru viitoarele
serate din În căutarea timpului
pierdut, acolo unde personajele se
dezvăluie pe măsură ce sunt conta
minate de muzică. Proust a fost nu
doar un ascultător pasionat, ci și un
observator atent al reacțiilor ce
lorlalți ascultători: în Du coté de chez
Swann o „mică frază“ întipărită în cot
loanele memoriei subiective are un
efect seismic asupra melomanului

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

avizat care e Charles Swann, după
chiar un astfel de salon muzical.
Doar că aici, în programul recitalu
lui din salonul privat de la Ritz,
Vinteuil e Fauré, compozitorul că
ruia tânărul Marcel Proust îi scria
în 1897: „Numi place, nu admir, nu
doar ador muzica dumneavoastră,
am fost, sunt încă îndrăgostită de
ea. Vă cunosc creația încât aș putea
scrie un volum de 300 de pagini
despre ea“.
Desigur, À la recherché... nu
este o carte despre Fauré, dar com
pozitorul are în ea un loc mai im
portant decât i se arogă. Gabriel
Fauré a fost, alături de Reynaldo
Hahn, mentorul și farul tinereții
scriitorului, care a extras din con
versația sa cu maestrul și din ascul
tarea repetată a partiturilor sale
propriile cunoștințele muzicale și
reflectarea lor artistică. Iată pro
gramul original al recitalului din
acea seară, construit în jurul Sona
tei pentru vioară și pian nr. 1 în la
major, op. 13 de Gabriel Fauré, una
dintre lucrările preferate ale elevu
lui său George Enescu, așa cum la
gândit Marcel Proust:
l Fauré, Sonata pentru vioară nr. 1
l Beethoven, Andante
[nespecificat]
l Schumann, Des Abends
l Chopin, Prélude [nespecificat]
l Wagner, Meistersinger, preludiu
l Chabrier, Idylle
l Couperin, Les Barricades mys
térieuses
l Fauré, Nocturne [nespecificat]
l Wagner, Liebestod din Tristan
și Isolda
l Fauré, Berceuse
Gabriel Fauré ar fi trebuit să
fie și protagonistul principal al re
citalului, alături de Maurice Hayot,
profesor de vioară, dar oboseala îl
face pe cel care era directorul Con
servatorului să decline în ultimul
moment invitația. O va trimite în
locul lui pe Marguerite Hasselmans,

elevă sclipitoare care citește în
rusă, poartă conversații filosofice,
fumează și apare machiată în pu
blic. Și îi e și amantă, deși compo
zitorul are exact vârsta tatălui ei,
dar, cum bine știm, iubirea nu are
margini.
Proust e dezamăgit, dar nu
renunță și îl invită și pe celebrul
pianist Édouard Risler. Toți trei
vor interpreta un program sedu
cător, revelator pentru orizontul
muzical al prozatorului. Sunt pa
gini vibrante, cu tușe contrastan
te, vechi și noi, franceze și ger
mane, care fotografiază portretul
de grup al unei societăți elitist și
totuși protomoderne, pe turnanta
complicatului fin de siècle.
Pentru a marca cea dea 150a
aniversare a nașterii lui Proust în
10 iulie anul acesta, doi muzicieni
francezi, pianistul Tanguy de Wil
liencourt și violonistul Théotime
Langlois de Swarte, au reconstruit
acea seară din iulie 1907, deși pro
gramul lor nu reproduce cu exac
titate ce știm că a fost cântat.
Lipsește Uvertura la Maeștrii cân
tăreți de Wagner și Idila din Pieces
Pytoresques de Chabrier, cântată
atunci de Risler. Corespondența
lui Proust cu Hahn menționează
un preludiu de Chopin, dar nu ne
spune care: de Williencourt op
tează pentru op. 28, nr. 15, „al pică
turilor de ploaie“, cei doi interpreți
adăugând și un aranjament la ce
lebrul Après un rêve din Trei me
lodii, op. 7.

În plus, ca o recunoaștere a
relației lui Proust cu Hahn, înre
gistrarea este flancată de două
transcripții a celor mai frumoase
cântece ale compozitorului de
origine venezueleană: À Chloris,
o declarație de dragoste fără echi
voc pentru început, și L’heure ex
quise, un final simbolic care
rezumă cu nostalgie toată starea
programului.
După înregistrarea albumu
lui pentru Harmonia Mundi în
septembrie 2020, cei doi muzicieni
francezi au cântat recitalul când
starea pandemică a permiso, în
martie 2021 la Cité de la musique,
Philharmonie de Paris, în transmi
siune live online. Ca și în înregis
trare, cei doi au folosit instrumen
te de epocă, puse la dispoziție de
Musée de la Musique, Paris: Lan
glois de Swarte cântă pe un Stradi
varius Davidoff din 1708 recent
restaurat, cu un ton întunecat și
senzual, iar De Williencourt cântă

pe un Érard din 1891, un instru
ment cu un sunet cald, intim, ex
traordinar de frumos. Împreună,
performanța lor sonoră echili
brează emoția cu virtuozitatea și
finețea tehnică, aristocratică, a
interpreților acestui recital.
Înregistrarea e una poetică, o
fuziune de baroc, romantic și mo
dern care devine o fotografie la
minut a unei epoci și, de aseme
nea, reflecția atemporalității uni
versului creator al lui Marcel
Proust. Interpretarea programu
lui e fascinantă: eleganță tulbură
toare în Sonata de Fauré, cu
revărsări pasionale în Scherzo și
Finale, cu versiuni foarte tandre
ale cântecelor lui Hahn, care des
chid și închid lumea extrasenzo
rială a pasiunii, chiar și fără text.
Specialist în baroc, cu un ton
dulce, emoționant și o frazare
exemplară, Théotime Langlois de
Swarte, pe care lam ascultat la
începutul anului în The Mad
Lover, un album excepțional cu
lutistul Thomas Dunford, face do
vada unui greu de bănuit simț al
repertoriului romantic, în timp ce
Tanguy de Williencourt e remar
cabil – o treime din program e de
dicat pianului. Les barricades
mystérieuses sunt cântate gracil
în ciuda pedalei, cu profunzime în
Des Abends și un minunat prelu
diu chopinian. Liebestodul wag
nerian are un climax senzual
erotic, în timp ce Nocturna lui
Fauré e chiar visătoare. Un duo
remarcabil pentru un album pe
care îl recomand, un album în
care veți descoperi o traiectorie
emoțională fascinantă. Ascultațil,
da capo al fine, în ordinea lucră
rilor din programul gândit de
scriitor și această rafinată mad
lenă muzicală vă va trimite în
lumea și, mai ales, în mintea lui
Marcel Proust. SDC
Hulton Archive Intermittent – Getty

Pe 1 iulie 1907 Marcel Proust își in
vită prietenii la un concert privat
la fastuosul Ritz. Programul dez
văluie gustul impecabil al unuia
dintre cei mai melomani scriitori
din istoria literaturii: Fauré, Wag
ner, Schumann, Chopin și Coupe
rin. Théotime Langlois de Swarte
și Tanguy de Williencourt recre
ează acea seară întro înregistrare
rafinată, o madlenă muzicală care
contopește epoci și abrogă curge
rea timpului.
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Iulian Ciocan – Clovnul
„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
fragment din romanul
Clovnul de Iulian
Ciocan, care va
apărea în curând în
colecția „Fiction Ltd.“
a Editurii Polirom.
FRAGMENT

Deși avea doar 28 de ani, jurna
lista Aliona Carp era deseori cu
prinsă de o adâncă tristețe și
încremenea minute bune, cu pri
virea pierdută în gol, chiar în toiul
unor petreceri. Nu că o ducea
greu, o ducea binișor – era repor
ter la televiziunea de știri a Mare
lui Oligarh și avea un salariu de
zece mii de lei, locuia întro gar
sonieră cochetă, cumpărată de
mama ei ocrotitoare, care îngrijea
octogenari în Italia, avea un iubit
bun la suflet și harnic, Slavic Badra
jan, care instala centrale termice,
era frumușică și stăruitoare –, dar
senzația că se mulțumește cu un
surogat devenea tot mai insupor
tabilă. Aliona Carp bâjbâia parcă
prin preajma fericirii, îi simțea
deseori aroma îmbătătoare, dar...
nu putea so atingă și so strângă
la piept. Fără îndoială îi lipsea
ceva. Era un sentiment foarte

CARTEA
„Latura burlescă a Răului la
concurenţă cu derizoriul, din
care se naște angoasa, este
specialitatea lui Iulian Ciocan,
căpătând noi înfăţișări prin interpretarea mitului faustic, cu

neplăcut, pe care îl întăreau în
deosebi conversațiile cu prietena
Corina Popșoi, o actriță faimoasă,
șarmantă, chivernisită, stăpână
pe viața ei. Prietenia lor începuse
întro zi în care Aliona îi luase un
interviu actriței pentru televiziu
nea Coordonatorului. Între jurna
lista timidă și actrița sigură de sine
se înfiripă imediat o simpatie reci
procă și femeile începură să se
vadă des, să stea la taclale în cafe
nele. Corina Popșoi era proprietara
unui castel faraonic și soția unui
vajnic edil și, de cele mai multe ori,
prefera să pălăvrăgească întro ca
fenea foarte scumpă, plătindui
consumația jurnalistei stânjenite
nițel de prețurile umflate.
Întro seară ploioasă, după ce
dădură pe gât câteva păhărele de
martini, Corina Popșoi decise că
era timpul so lumineze pe amica
naivă:
„Alionușca, problema ta cea
mare e că te afli întrun con de
umbră! Nu ești vizibilă, draga
mea. Și nu poți săți faci o viață
mai frumoasă dacă nu ești cunos
cută! Înțelegi?“.
Actrița îți țuguie buzele căr
noase întro grimasă caustică.
„Dar sunt jurnalistă...“
„Jurnalismul tău e un căcățel,
draga mea! Dacă erai modera
toare a unui talkshow satiric,
țiaș fi dat dreptate, poate. Dar tu
faci reportaje și interviuri cu tot
felul de indivizi insipizi. O ex
cepție e interviul nostru. Dar cu o
floare nu se face primăvara, Alio
nușca. Pot să te întreb ceva? Câți
urmăritori ai pe Instagram?“
„Păi, vreo cincizeci…“
„Cincizeci?! Dumnezeule! E
penibil, scumpete! Eu am 5.300 și
mi se pare că am rămas în urmă…
Iar pe Facebook ai vreo 500 de
prieteni, am dreptate?“
Rușinată, Aliona Carp dădu
din cap că da.
„Mdaaa… E lamentabil, scum
pete! Cu o mână de prieteni pe In
stagram și Facebook nu ai nici o

șansă să fii băgată în seamă. Și mai
e ceva, Alionușca. Am văzut că ai
puține postări și – o săți spun pe
șleau! – acestea sunt fără spirit,
sunt fade. Nu te va respecta nimeni
dacă nu te respecți tu însăți, draga
mea. Să luăm, de pildă, ultima ta
postare pe Instagram…“
Corina Popșoi luă iPhoneul
și căută contul de Instagram al
prietenei. Avea degete lungi și un
ghii vopsite cu ojă roșie.
„Ufff! Exact asta îmi imagi
nam! O poză stupidă în care îl in
tervievezi, cu microfonul în mână,
pe un grăsan cu ochi holbați…
Patru likeuri… Hihi… E pur și
simplu jenant, Alionușca… Și cine
e grăsanul?“
„E un analist politic…“, bâigui
Aliona Carp.
„Dumnezeule! Măcar dacă era
mai suplu și mai tânăr… Ufff… E o
poză care te dezavantajează. E ca
și cum ai fi o jurnalistă ratată care
cerșește interviuri de la luzări. Și
scapă odată de microfoane! Ara
tăle oamenilor că ești o femeie
frumoasă și interesantă, nu o zia
ristă nătângă care le dă târcoale
luzărilor… Văd că ai și câteva poze
cu pisica ta. La ce bun? Pisica e
drăgălașă, nui vorbă. Însă pasiu
nea pentru pozele cu pisici e pro
prie babelor, scumpete. E mai
bună poza asta în care ești cu Sla
vic, dar… fundalul e banal, sear
băd. E Sinaia? Mda… Dacă erai pe
o plajă exotică, în bikini, sorbind
dintrun cocteil cu umbreluță din
hârtie, lumea tear fi remarcat.
Dar Sinaia nu mai are nici un far
mec. Nici nu e de mirare că poza
are numai 13 likeuri. Și de ce nu
folosești niciodată hashtagurile?
Lamentabil…“
„Păi, nu prea am bani pentru
plaje exotice. Și salariul lui Slavic
nu e foarte mare. De fapt, e mai
mic decât al meu…“, spuse Aliona,
roșind pânăn vârful urechilor.
„Înțeleg, scumpete, înțeleg!
Dar trebuie săți dorești să schimbi
lucrurile, să ieși din anonimat, să

toate avatarurile sale rusești,
în Moldova eternă, în Chișinăul cunoscutului primar
Denis Cartof: rolul lui Mefisto
este jucat de un Clovn dispus
să cumpere păcate de la amatori, iar Cimpanzeul sau Marele Oligarh, alias Coordonatorul guvernării, poate fi o

altă grimasă a Clovnului. Nu
există însă redempţiune,
cerurile nu se deschid decât
pentru a mai lăsa să treacă
câte un stol de ciori, invadând
încet, în ralanti, dar sigur, întreaga metropolă. Câţi dintre
muritori sunt pregătiţi?“
(Dan Gulea)

faci bani! Dacă vei dori cu adevă
rat, vei reuși! În primul rând,
cerei lui Slavic săși pună curul
la treabă. Un bărbat adevărat tre
buie să facă suficienți bani pentru
femeia lui. Eu, bunăoară, sunt
mândră că funcționărașul meu
nu se lasă pe tânjală. Tu ești mân
dră de Slavic? În al doilea rând, tu
trebuie să te schimbi! Uite, Alio
nușca, îți spun ce trebuie să faci.
Întâi șintâi, tu vei deveni micro
influencer! Îți schimbi stilul de
viață, iar eu te ajut. Am săți fac
cunoștință cu câteva dive și ve
dete, fiindcă ai nevoie de prieteni
vestiți și de companii selecte pen
tru un transfer de imagine bun.
Poți să atragi pe Instagram mulți
urmăritori dacă pui fotografii
faine, poze în care ești alături de
oameni de succes. Tu ești divă
pentru omul care te vede în com
pania unei dive! Asta e regula nes
crisă a Instagramului, scumpete!
De aceea nu mai posta poze cu lu
zări și moșnegi, poze în care ești
tristă, obosită, nemulțumită. Pe
Instagram tu vei fi zâmbitoare, în
crezătoare, îmbrăcată cu gust, ală
turi de oameni de succes. Munții
României trebuie să dispară. În
locul lor vor apărea, cu timpul, in
sulele Canare și Italia. Oamenii

sunt atrași de învingători și tu vei
deveni o învingătoare! Din când
în când e bine să le împărtășești
prietenilor virtuali bucuriile coti
diene, dar și unele decepții, să le
spui ce crezi că e OK și ce nu e OK
în viața noastră. Ar fi niște scurte
reflecții care lear arăta oameni
lor că ai și creier, nu doar pi
cioare lungi. Sunt câteva țărance
idioate pe Instagram care debi
tează inepții și banalități și
adună sute de comentarii. Tu
ești fată pricepută și poți inventa
lucruri mult mai interesante.
Dar nici să fii prea sofisticată nu
e OK. Eleganță, încredere în vii
tor, prieteni faimoși, călătorii în
străinătate, observații simple,
dar nu simpliste. Asta e rețeta
succesului, Alionușca. Numai
așa vei deveni un microinfluen
cer! Apropo, orice microinfluen
cer poate să facă bani promo
vând pe rețele produsele unor
companii. Desigur, ca să ajungi
în această situație privilegiată,
va trebui să cheltuiești niște bani,
pentru haine și călătorii, dar me
rită efortul!“
„Crezi că voi reuși, Corina?“,
îngână Aliona Carp, copleșită de
anvergura acestui proiect de re
modelare a sorții. SDC
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UN ROMAN DESPRE IUBIRE ȘI PRIETENIE, DESPRE SACRIFICIU ȘI MÂNTUIRE

Klara și Soarele de Kazuo Ishiguro, laureat
al Premiului Nobel pentru Literatură 2017
După sfâșietoarea poveste din Să
nu mă părăsești, Kazuo Ishiguro
revine cu un roman de aceeași
factură și la fel de impresionant,
care o are în centru pe Klara, o
inteligență artificială construită cu
scopul de a le ține companie
copiilor și adolescenților. În timp
ce așteaptă în magazin, alături de
alți „prieteni artificiali“, Klara e
remarcată de Josie, o fată hotărâtă
să șio aleagă drept tovarășă. Doar
că Josie pare să sufere de o boală
misterioasă și Klara, un android cu
o sensibilitate, o curiozitate și o
imaginație neobișnuit de dezvol
tate, se simte obligată să o ajute. O
umbră apasă permanent asupra
lui Josie, iar credincioasa Klara
încearcă să o alunge apelând la
puterea mistică a Soarelui.
Plasat întro lume distopică
din viitorul apropiat, ale cărei
spaime și obsesii sunt filtrate prin
discursul inocent al Klarei, o lume
poluată și alienată, unde copiii

învață online și au întâlniri de
interacțiune programate de părinți,
Klara și Soarele este un roman
despre iubire și prietenie, despre
sacrificiu și mântuire. Perspectiva
inedită propusă de Ishiguro prin
intermediul personajului central
sporește impactul acestei povești
profund umane.
Klara și Soarele de Kazuo Ishiguro a apărut în „Biblioteca
Polirom“, traducere din limba
engleză de Vali Florescu.

„Unul dintre cele mai emo
ționante și mai profunde romane
scrise de Ishiguro... Îndrăznesc să
declar Klara și Soarele o capodo
peră, una care vă va face să vă
gândiți la viață, la fragilitatea în fața
morții, la harul mântuitor al iubirii –
pe scurt, la tot ce contează.“ (NPR)
„O poveste delicată, impreg
nată de tristețe și speranță, care

îți rămâne în minte...“ („The Wa
shington Post“)
„Tema esențială a lui Ishiguro
este inocența, pe care el o explo
rează în romane ce sunt, în același
timp, familiare și stranii și care își
dezvăluie doar treptat adevărata și
devastatoarea semnificație.“ („Fi
nancial Times“)
Kazuo Ishiguro sa născut la
Nagasaki în 1954 și a emigrat în
Marea Britanie în 1960, împreună
cu familia. A debutat ca prozator la
douăzeci și opt de ani, cu Amin
tirea palidă a munților (Polirom,
2007, 2017), roman recompensat
cu The Winifred Holtby Memorial
Prize of the Royal Society of
Literature și tradus ulterior în 13
limbi. În 1986 ia apărut al doilea
roman, Un artist al lumii tre
cătoare (Polirom, 2005, 2013, 2017),
nominalizat în același an la Booker
Prize, laureat al Whitbread Book of

the Year Award și tradus în 14
limbi. Anul 1989 ia adus lui Ishi
guro, odată cu Rămășițele zilei
(Polirom, 2002, 2012, 2017), râv
nitul Booker Prize. În 1995 Ishi
guro a publicat romanul Nemân
gâiații (Polirom, 2018), urmat de
Pe când eram orfani (Polirom,
2003, 2017) și Să nu mă părăsești
(Polirom, 2006, 2011, 2017). În 2015
ia apărut romanul Uriașul în
gropat (Polirom, 2015). Ishiguro a
mai publicat și o antologie de
povestiri, apărută în 2009 și
intitulată Nocturne. Cinci povești
despre muzică și amurg (Polirom,
2009, 2017). Cel mai recent roman
al său, Klara și Soarele, a fost
lansat în martie 2021.
În 1995 Ishiguro a primit
distincția Officer of the Order of
the British Empire for Services to
Literature, în 1998, titlul de Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres,
oferit de statul francez, în 2017 i sa
atribuit American Academy of

O carte ce degajă o tensiune aproape
insuportabilă, în „Biblioteca Polirom“:
Ca o piatră în râu de Mauro Corona
„Ca o piatră în râu e povestea unei
iubiri. Povestea unei călătorii. Po
vestea celor care au învățat că
uneori lucrurile se schimbă numai
dacă schimbi modul în care le

privești.“ („Letteratu“) • Cărțile lui
Mauro Corona, supranumit „poe
tul lemnului“ de Claudio Magris,
sau vândut în peste trei milioane
de exemplare în Italia.
În parte bildungsroman, în
parte căutare a sensului existenței,
cartea urmărește destinul unui
sculptor în lemn pasionat de scris
și de alpinism. Crescut întro sără
cie lucie, întro familie în mare mă
sură disfuncțională, în care trei
frați – viitorul sculptor fiind cel
mai mare – supraviețuiesc cu greu
brutalității și umilințelor tatălui,
acesta urmează cu încăpățânare
drumul aspru pe care și la ales.
Mai târziu, devenit sculptor recu
noscut, protagonistul romanului
își trăiește viața urmărit de trau
mele copilăriei, la care se adaugă

pentru a se retrage în ultimii ani
de viață întro cabană de munte ce
seamănă foarte bine cu casa copi
lăriei. Aici trăiește o iubire tomna
tică și misterioasă și tot aici se
confruntă cu o taină ce îl bântuie
până la moarte.
O carte ce degajă o tensiune
uneori aproape insuportabilă, Ca
o piatră în râu este și o meditație
asupra destinului, cu o poveste
care alunecă imperceptibil în
fantastic, ținând treze atenția și
curiozitatea cititorului până la
ultima pagină.

în chip straniu păcatele strămo
șilor. Brutal, alcoolic, pasionat de
escalade pe munți, el cunoaște
succesul după multă trudă doar

Ca o piatră în râu, cel mai autobiografic roman al lui Mauro Corona,
a apărut de curând în colecţia
Biblioteca Polirom, traducere din
limba italiană de Cerasela Barbone.

Achievement’s Golden Plate Award,
iar în 2018 statul japonez ia
acordat Ordinul SoareluiRăsare.
În anul 2017 Kazuo Ishiguro a fost
laureat cu Premiul Nobel pentru
Literatură. SDC

„Corona este un poet al lem
nului, al misterului său dureros și
pasional... El sculptează limba ca pe
un trunchi: mâna iscusită elimină
tot ce e inutil, tot ce e de prisos, și
astfel apar trăsăturile, chipurile,
corpurile, poveștile. Poveștile sale
au autoritatea unei fabule în care
miraculosul se impune cu o sim
plitate absolută, grație mărturiilor
vieții de zi cu zi. În ele există o co
muniune cu natura, cu fluxul tainic
și neîntrerupt al vieții, precum și o
singurătate infinită și neînfricată.“
(Claudio Magris)
„Mauro a explorat asiduu în
tunecimea. El povestește despre izo
lare, mizerie, mânie, violență asupra
femeilor și animalelor, despre alcool,
care îi înnebunește pe bărbați și în
cele din urmă îi ucide, despre sen
timentul trădării întro lume în
frântă, pe cale de dispariție. Dar tot
el ne oferă pagini luminoase atunci
când scrie despre copaci și animale
sălbatice, despre lemn, piatră, pâ
raie, zile petrecute în pădure, singur
sau alături de prieteni, despre mun
tele care se îngrijește de oameni.“
(Paolo Cognetti) SDC
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Tarantino și ultimul
ﬁlm din carieră

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Profitând de turneul de pro
movare al primului său roman,
novelizarea scenariului filmului
A fost odată la Hollywood, Quentin
Tarantino profită pentru a discuta
despre cariera sa și despre faptul
că intenționează să se oprească
din realizarea de filme.
Deja nu mai este un secret că
celebrul regizor american se
gândește să se retragă după un ul
tim film, fără ca lumea să știe foarte
bine care va fi acesta. Motivul? Ta
rantino pretinde că vrea să se
oprească la apogeul carierei, așa
cum a explicat recent întro emi
siune a lui Bill Maher: „Cunosc
foarte bine istoria cinemaului și,
începând de la vârsta pe care o
am (58 de ani – n.r.), realizatorii
nu devin mai buni. Don Siegel,
realizatorul lui Dirty Harry, de
exemplu, dacă șiar fi oprit cariera
în 1979, când a făcut Evadare din
Alcatraz, ce final de carieră ar mai
fi avut! Dar, din păcate, a mai jon
glat cu alte două filme în care, în
mod vizibil, nu a crezut“.
Celor care au dubii că Taran
tino se va opri, acesta le răspunde
că nu încearcă să convingă pe ni
meni. „Faptul că am muncit 30 de
ani și am realizat atât de multe
filme câte am făcut, chiar dacă sunt
mai puține la număr decât în cazul
altor regizori, asta reprezintă o ca
rieră lungă. O foarte lungă carieră.
Și am sentimentul că am dat tot ce
am avut de dat“, spune regizorul.

Care va fi următorul și ultimul
film din cariera lui Quentin
Tarantino? Unii sugerează că re
gizorul se gândește la un remake
al primului său film, Reservoir
Dogs. O ipoteză negată de realiza
tor: „Reservoir Dogs reprezintă un
instantaneu a unui moment, al
unei epoci. E drept, mam gândit
să fac un remake. Dar, voi, cei care
comentați pe internet, să știți că
nam săl fac!“.
De asemenea, mulți sunt de
părere că Tarantino ar putea să
facă Kill Bill 3, o continuare a ce
lebrului său diptic din 20032004.
Întro emisiune cu Joe Rogan, re
gizorul a explicat cum ar putea fi
această continuare, dacă sar decide
vreodată să o facă: „Cred că ar în
semna pur și simplu să vedem per
sonajele din primele filme după
20 de ani, să ne imaginăm că Mi
reasa (jucată de Uma Thurman în
primele filme – n.r.) și fiica ei, B.B.,
au trăit 20 de ani în pace și liniște,
după care totul o ia razna. Iar acum
Mireasa și B.B. sunt pe fugă. E
foarte incitantă ideea de a lucra
din nou cu Uma Thurman și cu
fiica ei, Maya“. Maya Hawke, fiica
Umei Thurman cu actorul Ethan
Hawke, a devenit între timp și ea
actriță și a apărut în seria Stranger
Things și a fost distribuită de Ta
rantino în A fost odată la Holly
wood, unde joacă rolul unei mem
bre a familiei lui Charles Manson.
De asemenea, și celelalte

personaje care au rămas în viață
la finalul lui Kill Bill 2 și care ar
vrea să se răzbune pe Mireasă ar
putea fi resuscitate întro potențială
parte a treia, pe care însă Tarantino
nu garantează că o va realiza.
Și, totuși, cum va fi filmul final
al lui Tarantino? „Va avea alura
unui epilog“, declara regizorul în
2019, întrun turneu de promovare
la Moscova. „Dacă iei în considerare
că toate filmele spun o unică po
veste și că fiecare film din filmo
grafia mea e un vagon conectat la
al vagon, atunci acesta ar trebui
să fie legate de toate celelalte.“
De asemenea, în interviul cu
Bill Maher, Tarantino a deplâns
faptul că interesele politice au ajuns
cel mai important lucru în industria
divertismentului contemporan.
„A ajuns la modă faptul, mai
ales în ultimul an, că ideologia
este mai importantă decât arta“, a
spus Tarantino.
„Ideologia a ajuns să calce arta
în picioare. Ideologia a ajuns să
calce în picioare efortul personal.
Calcă în picioare binele. Calcă în
picioare divertismentul“, a afirmat
regizorul în aplauzele publicului
prezent la emisiune. „Azi nu mai
există decât două tipuri de filme –
cele care fac morală ideologică și
cele cu supereroi“, a spus Bill Ma
her. Tarantino ia dat dreptate,
dar a fost de părere că, în opinia
lui, această obsesie woke a Holly
woodului nu va dura. SDC

ANUL XVII NR. 740
3 – 9 IULIE 2021
www.suplimentuldecultura.ro

15

PE SCURT
RĂZBUNARE
PENTRU BREXIT?

WOKE ALIEN,
CU ALURĂ MARXISTĂ

Uniunea Europeană intențio
nează să reducă dramatic numă
rul de filme și producții TV brita
nice prezentate în Europa după
Brexit, declarândule drept o
„amenințare pentru diversitatea
culturală europeană“, scrie „Daily
Mail“, citând un document intern
al UE obținut de „The Guardian“.
Unii, scrie ziarul britanic, consi
deră această inițiativă drept „in
fantilă“, alții cred că ea reprezintă
o lovitură cumplită sub centură
administrată industriei britanice
de film. Producțiile englezești nu
sunt numai printre cele mai po
pulare producții în Europa grație
succesului unor serii precum The
Crown sau Downtown Abbey
(foto), dar însăși finanțarea lor
este bazată în mare parte pe vân
zarea pe piața internațională. In
dustria TV britanică a câștigat 490
de milioane de lire din vânzarea
drepturilor internaționale postu
rilor europene între 2019 și 2020,
cea de a doua mare piață după
SUA. „Este o parte crucială din
finanțarea unor anumite produc
ții“, spune Adam Minns, director
executiv al Commercial Broadcas
ters Association. „Pierderea accesu
lui pe o parte substanțială a pieței
europene va fi o lovitură serioasă
pentru sectorul TV britanic.“

Era de așteptat ca, odată ajuns în
propritatea Disney după achi
ziționarea catalogului studiouri
lor Fox, celebra serie Alien să fie
supusă noului carnet de sarcini
ideologic promovat de gigantul
media american. Disney are în lu
cru o serie TV Alien ce va fi reali
zată de Noah Hawley (Fargo), care
va avea premiera anul viitor și a
cărei acțiune se va desfășura nu în
spațiul cosmic, ci pe Pământ. Ce va
diferenția, se pare, noul Alien de
celelate, este că producția Disney
va conține un puternic element de
„justiție socială“. „Filmele Alien nu
sunt doar filme cu monștri“, explică
Hawley. „Ele sunt și povești despre
inegalitate, pentru că se concen
trează pe muncitori trimiși în
spațiu de către mari corporații“.
Hawley spune că intenționează să
„exploreze inegalitatea și felul în
care distribuția avuției duce ine
vitabil la confruntarea cu o specie
extraterestră mortală“. „În seria
mea veți vedea ce se întâmplă când
probleme legate de inegalitatea cu
care ne confruntăm astăzi nu este
rezolvată. Dacă noi, ca societate, nu
știm cum să redistribuim averile,
atunci ce se va întâmpla cu noi?“,
declară Hawley. SDC

NOI INTERVIURI
PENTRU VAMPIRI
Primul roman din seria Vampiri
lor scris de Ann Rice în 1976, In
terviu cu un vampir, va fi adaptat
sub formă de serie TV în 8 epi
soade de postul AMC, la aproape
de trei decenii de la o foarte
reușită adaptare cinematografică
semnată de Neil Jordan, cu Brad
Pitt și Tom Cruise în rolurile prin
cipale. AMC a cumpărat anul tre
cut drepturile asupra celor 12

volume din seria Cronicile vam
pirilor și a celor trei din seria Lives
ofthe Mayfair Witches, obligânduse
să ofere posturile de producători
autoarei Ann Rice și fiului ei,
Christopher. Cărțile lui Rice sau
vândut în peste 100 de milioane
de exemplare în întreaga lume.
CODUL CA ARTĂ
Conformânduse și el noii mode
a NFTurilor, Tim BernersLee,
așanumitul „tată al internetului“,
a vândut miercuri, pentru suma
de 5,4 milioane de dolari, la So
theby’s, programul care a stat la
baza internetului sub formă de
NFT. Fizician la origine, devenit
informatician, britanicul Tim Ber
nersLee șia imaginat în 1989
rețeaua World Wide Web și, în

următorii doi ani, a scris progra
mul care a pus bazele practice ale
webului actual. Lee nu a brevetat
niciodată acest program și la ofe
rit gratuit, iar acum a oferit cele
10.000 de linii de cod sub forma
unui obiect unic cu un certificat
digital de unicitate grației tehno
logiei NonFungible Token.
LICITAȚII DE MILIOANE
Este un sezon bun, parese, pentru
vânzarea operelor de artă la
licitații:
n Portretul pictorului britanic Da
vid Hockney realizat de Lucian
Freud a fost achiziționat la Londra
pentru 17,3 milioane de euro. Hoc
keny, la rândul său, este unul din
tre cei mai scumpi artiști în viață.
n O pânză abia redescoperită

(după ce a fost considerată pier
dută vreme de două secole) a lui
JeanHonoré Fragonard (1732
1806), Philosophe lisant (foto jos),
sa vândut în Franța pentru 7,6
milioane de euro, de șase ori suma
de pornire.
n Un desen de Matisse datând din
1938, (Portrait d’Hélène Mercier,
née princesse Galitzine, assise),
uitat pe un șifonier de către un
proprietar care nici nu îi bănuia
valoarea, a fost achiziționat pen
tru suma de 220.000 de euro.
n Un tablou numit DHead XLVI și
realizat de celebrul și regretatul
muzician David Bowie în 1997,
care sa vândut cu mai mulți ani
în urmă pentru 5 dolari, a fost
achiziționată la licitație pentru
suma de 108.000 dolari.
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San-Antonio, aniversarea de 100 de ani
Celebrul Frédéric Dard, autorul
nenumăratelor romane
avându-l ca erou pe comisarul
Antoine de San-Antonio, ar fi
împlinit vârsta de 100 de ani
pe 29 iunie. Purtând ștampila
de „autor de romane de gară”
în timpul vieţii, el a fost clasat
de către Sorbona, în 2010, la
zece ani de la dispariţie,
printre scriitori precum Rabelais sau Céline care au reinventat limba franceză. Dar
cine mai citește Dard și
San-Antonio astăzi?

Născut în 1921, Frédéric Dard
avea să își creeze veritabilul du
blu literar, comisarul SanAnto
nio, întrun roman din 1949,
roman care, deși îndatorat pro
ducțiilor noir ale epocii, conținea
primele ingrediente ale unui stil
literar care, dea lungul timpului,
aveau să aducă tiraje de sute de
milioane nenumăratelor lui cărți.
Dacă celelalte volume sunt
eclipsate sub numărul uluitor de ro
mane cu SanAntonio (175 de cărți
dintrun total de aproape 400), însuși
Frédéric Dard, un autor unic în genul
său, ajunge să dispară în spatele
creației sale și, dea lungul timpului,
autorul își vede atribuit numele per
sonajului său atât de popular. Asta e
puterea miturilor, notează Biblioteca
Națională a Franței, întrun text dedi
cat centenarului Dard.

Mai ales din anii ’70, pseudo
nimul SanAntonio garanta un
succes uluitor în librărie – numai
în 1978 vânzările cărților sale se
apropiau de 100 de milioane de
exemplare. La 21 de ani de la
moarte, vânzările depășesc 250 de
milioane de exemplare. Un succes
imposibil de replicat astăzi, dato
rat, în parte, și exigențelor edito
rului (și socrului) său, Armand de
Caro, care ia asigurat lui Dard
drepturi de autor mai mult de
cât confortabile, dar cu condiția

livrării mai multor volume pe an.
„Pentru Dard, scrisul era ca un
drog. Mărturiile apropiaților săi
concordă: dacă făcea o pauză de
douătrei zile de la scris, devenea
greu de suportat“, spune Maxime
Gillio, vicepreședinte al Associa
tion des amis de SanAntonio.
Nu numai un succes financiar
și de public: SanAntonio a atras
atenția specialiștilor limbii fran
ceze. De aceea, na mirat pe ni
meni că, în 2010, la un deceniu de
la dispariția sa, intelectuali cu

Rocada destinelor
Dacă despre Paveli sau Pauli nu
mă pot pronunța, declar cu
mâna pe inimă faptul că nu am
întâlnit nici un Petru a cărui
existență să nu fie una relevantă,
fie prin ea însăși fie prin felul în
care influențează alte existențe.
Petre Roman a lecuit fetele de
dorința de a deține valută și a fuma
Kent, domnul Țuțea nea făcut
idioți fără să ne putem supăra,

740

Petrică Iștoc este un comediant
foarte talentat, iar astea sunt doar
exemple la primă mână. Nu aș vrea
totuși să sar peste un om care a
reușit să modeleze două destine
fără ca măcar să își fi dorit asta:
Petre Grigoraș, antrenorul de fotbal.
Prin anul 2008 a apărut o fil
mare în care el, la vremea respec
tivă antrenor la Oțelul Galați, țipa
la jucătorul Dorin Semeghin, su
gerândui să se ducă la șah dacă
se teme de faulturi. Și Dorin a
lăsat capul jos, înțelegând ironia.
Dar sper că nu vi se pare ciudat
faptul că nu toți fotbaliștii care au
primit acest sfat aveau receptor
pentru ironie. Disciplina sportivă

înseamnă, printre altele, să as
culți de antrenor.
Șahul este un sport destul de
slab promovat, fiindcă marile lui
vedete nu au pătrățele pe abdo
men și nici nu își etalează bolizii.
Dacă vă întreb cine a ieșit pe locu
rile doi și patru la Cupa Primăve
rii Galați în anul 2010, categoria
seniori, veți descoperi că nici
gugăl nu știe. Este vorba despre
Ionel Calancea, respectiv Narcis
Știrbu. Amândoi au fost fotbaliști
și au dat, în 2008, probă de joc
pentru Oțelul, iar frica lor de a
pune osul sub cramponul adver
sarului a stârnit reacția lui Mister:
dute, bă, la șah! Și sau dus. Iam

mare greutate sau strâns vreme
de trei zile la Sorbona în cadrul
unui colocviu internațional denu
mit „SanAntonio și cultura fran
ceză“ pentru a diseca fenomenul.
Este Dard la fel de citit azi
sau, dimpotrivă, succesul lui lite
rar a fost doar „un simptom el
epocii de după război“? „Roma
nele cu SanAntonio, dar și cele
lalte cărți ale lui Frédéric Dard
sunt reeditate lunar. Dar tirajele
de astăzi sunt inferioare celor din
era de aur a lui SanAntonio, când

rugat să îmi trimită niște detalii
despre cariera lor șahistă.
Ionel Calancea:
Când a țipat Mister la mine,
am crezut că mia simțit talentul
șahist în felul în care mă mișc. A
doua zi mam prezentat la club.
Nimeni nu alerga, nimeni nu se
încălzea, am zis că stai să vezi ce
entorse fac ăștia. Leam spus din
prima că eu în poartă nu stau. Pie
sele erau așezate destul de alan
dala, eu mi leam pus pe 442, cu
regele în poartă. Cinci piese au
rămas rezerve. Am pierdut finala
dintrun ofsaid clar, nebunul alb
stătea la pleașcă.
Narcis Știrbu:
Marele meu avantaj în șah a
fost faptul că mau privit cu su
perioritate. Când te concentrezi
mulți ani pe fotbal nu prea mai ai
timp de școală. Știam liniuțele,

un singur volum se vindea în
300.000 de exemplare în Franța“,
spune Maxime Gillio. „E citit din ce
în ce mai puțin fiindcă e reprezen
tativ pentru o anumită epocă. Cum
să îi propui pe SanAntonio și pe
Dard unui public care nu la prins
în viață, tinerelor generații? Să dai
acestui autor o dimensiune clasică
este adevărata provocare“, spune
Gillio care crede că, pentru al pre
zenta pe Dard publicului contem
poran, întro epocă de tranziție în
literatură, ar trebui ca romanele
sale să fie însoțite obligatoriu de
explicații și studii critice.
Cât despre succesul lui in
ternațional, Gillio subliniază că
SanAntonio este, în primul rând,
o serie tipic franceză, în ciuda nu
meroaselor traduceri. Gillio amin
tește că, înainte de toate, aven
turile comisarului sunt o pastișă
a romanelor britanicului Peter
Cheney. Dar traducerile cele mai
numeroase ale seriei SanAntonio
sunt în limbi latine, în vreme ce
romanele ce poartă doar semnă
tura lui Frédéric Dard sunt mai
degrabă traduse în limba engleză.
„Este și o problemă de limbă“,
spune Gillio. „Deși romanele mai
vechi, a căror acțiune se desfă
șoară în străinătate, în timpul răz
boiului sau a Ocupației, se apro
pie foarte mult de romanul de
spionaj, limbajul în care sunt
scrise este foarte dificil de tradus
în engleză“. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
știam diagonalele, dar nu știam
litera Lî mare ca să mut calul. Ei,
una două, săreau la cal, dar eu
am transformat asta întro stra
tegie de joc și anume gambitul
cailor. În semifinală ma bătut
Ionel Calancea, care a răsturnat
un pion aproape de poarta mea
iar eu, cu fairplay, iam acordat
penalty. SDC

