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PRIMA SEARĂ FILIT

3+1 pe scena Naționalului ieșean:
Ion Barbu, Dan Coman, 
Viorel Ilișoi cu Andrei Crăciun
A început, cu emoții pandemice,
Festivalul Internațional de Lite�
ratură și Traduceri Iași, ediția
2021. Se petrec zilele acestea
aproape o sută de evenimente la
care participă invitați din Româ�
nia, Portugalia, Croația, Franța,
Germania, Țările de Jos și Statele
Unite ale Americii. 

RADU CUCUTEANU

E un an dedicat poeziei, pentru că
poezia pe pandemie ne oferă scă�
pări, evadări, retrageri și reinter�
pretări într�un cotidian prea plin
de durere și de suferință. 

După cuvintele de deschidere
rostite de prezentatorul tradițio nal
al Festivalului, Cătălin Sava, a înce�
put prima Seară FILIT. „Suntem cei
mai frumoși din orașul acesta“ este
titlul sub care s�au reunit pe scena
Naționalului ieșean.

Dar mai întâi încălzirea a fost
asigurată de jazzul cântat de An �
dra Botez Quartet, numai bun 
ca introducere pentru ce avea 
să urmeze. 

Au venit apoi în fața publicu�
lui invitații serii: graficianul și ar�
tistul Ion Barbu, poetul și
prozatorul Dan Coman și scriito�
rul și jurnalistul Viorel Ilișoi.
Gazda acestei seri, jurnalist și
scriitor la rândul său, a fost An�
drei Crăciun. 

Cei trei s�au prezentat cu tri�
couri realizate de Ion Barbu, cu
sloganul serii, Sunt cel mai fru�
mos din orașul acesta, sub care
fiecare își arăta obârșia: Ion Bar �
bu cu Petrila sa dragă, Dan Co �
man cu Bistrița poeziei sale,
Andrei Crăciun cu Ploiești. Viorel
Ilișoi, veșnic dezrădăcinat, a optat
pentru o altă soluție: inscripția de
pe tricoul său zicea „Sunt cel mai
frumos din tricoul acesta“. „Nu mă
pot fixa într�un oraș anume, eu
sunt născut la țară“, a declarat el
pe scena Naționalului. Ion Barbu

a fost sincer în spuse: „Nu știu ce�
lelalte orașe, dar jur că în Petrila
nu există ceva mai frumos decât
mine“.

PREMII ȘI CADOURI

Cea mai bună întrebare din pu�
blic premiată cu un tricou făcut
de Ion Barbu, unicat, cu inscripția
„Sunt cel mai frumos din orașul
acesta: Băicoi“. 

„Ce este omul, Dan Coman?“ a
venit și prima întrebare din partea
lui Andrei Crăciun. Încă nu am
aflat răspunsul, dar nici nu era ne�
voie: erau patru oameni pe scenă.

Și cum o reuniune de acest fel
nu poate fi lipsită de cadouri, Ion
Barbu i�a dăruit lui Viorel Ilișoi
un cântar. Sau poate un aparat de
citit gândurile, cum a glumit des�
tinatarul. Însă a devenit un soclu
al poeziei, pe care Ilișoi s�a urcat
cu oarece teamă, mai ales când a
văzut că s�a blocat la 20 de kilo�
grame – cu siguranță, premieră
pentru scriitor. 

MOMENT POETIC

Și, cum seara a fost dedicată poe�
ziei, primul poem a fost citit chiar
de el, o parodie la Sunt cel mai
frumos din orașul acesta de Radu
Stanca: Sunt cel mai obez din
orașul acesta. 

Când a venit vorba de scrii�
tura sa, Dan Coman a trebuit să se
lase de fotbal ca să se apuce de li�
teratură. A plecat de la Caolinul
Rebrișoara, care lupta cu Real
Rebra, nume care în sine arată că
poezia este peste tot. Și a ajuns,
iată, și pe scena Teatrului Națio �
nal din Iași, unde a citit la rândul
său o poezie. De asta l�a și întrebat
Ion Barbu: „De ce stadionul din
Bistrița se numește «Jean Pădu�
reanu» și nu «Dan Coman»?“.

Așa că Dan Coman a tot vor�
bit despre Bistrița. Și despre cre �
dința lui: dacă le oferi oamenilor
constant ceva, fără să scazi nive�
lul, în timp vei forma un public.
„Iar la Bistrița se găsește un pu�
blic fenomenal, mai ales pentru
un festival de poezie.“ Numai din
spusele lui și îți crește cheful de a
vedea orașul cela. 

Despre arta sa, Ion Barbu
arată că „Poezia și caricatura se
întâlnesc undeva sus“. Și că se re�
zumă la caricatură, nu se avântă
la scris. Deși oricum, declară el,
„sunt obișnuit cu picioare în cur,
că am un fund generos“.

Viorel Ilișoi, care pregătește un
volum despre viața literară de pe
Bahlui, s�a lansat, ca de obicei, în
povești spumoase. Și mai ales des�
pre scriitori ieșeni. Dacă vreți să
cunoașteți mai bine istoria recentă,
postoptzecistă, a literaturii de pe

plaiurile noastre, e de urmărit când
Viorel Ilișoi va scoate volumul. 

Pe de altă parte, vorbind de
Iașul tinereții sale, își aduce aminte:
„Ce ai făcut în Iași? Pușcărie“. E
vorba de cele 19 zile de închisoare
pe care le�a făcut pentru o com �
parație într�un articol: un cutărică
ce aducea cu Saddam Hussein. 

CE ESTE POEZIA?

Ce este poezia? Conform marelui
Ilișoi, „poezia e inutilă. Și așa tre�
buie să și rămână. Altfel, ar ajunge
să fie tranzacționată ca un lucru
de rând.“

A urmat proiecția unui alt
film, opera lui Ion Barbu, Poezia
la zid. Care în fapt reușește reabi�
litarea poeziei românești la Pe�
trila, un gest public care s�a lăsat
cu ridicarea de către organe. Dar
și un gest intim: așa cum spune
chiar Ion Barbu, casa sa este plină
pe toți pereții de poezie. Astfel
încât și polițiștii l�au lăudat: „Ce
drept scrieți, domnule Barbu!“.

MUZEE ȘI MUZEE

Discuțiile s�au învârtit destul de
mult în jurul muzeului creat de
Ion Barbu la Casa Muzeelor de la
Iași, Muzeul Poezie(i). Acolo unde
de altfel ieșenii au privilegiul să
vadă și o colecție de pantofi ce au
aparținut poeților ieșeni, într�o
ordine genealogică gândită de ar�
tist. Care, la rândul său, declară că
dintre muzeele create de el acesta
îi este cel mai drag și că apariția
sa este legată de insistențele lui
Lucian Dan Teodorovici, directo�
rul MNLR Iași. 

Pentru Dan Coman, și camera
dedicată lui Emil Brumaru, reali�
zată de Felix Aftene, a fost în sine
o puternică emoție, un spațiu în
care a simțit, cum spune, vibrația
poetului ieșean. În schimb, Ca�
mera boemei ieșene, făcută de
același Ion Barbu prezent pe sce �
nă, este cea care l�a atins cel mai
puternic pe Andrei Crăciun. 

Și tot la categoria poeți, pentru
că vorbim de o seară dedicată lor, a
apărut și numele involuntarului
poet Bănel Nicoliță, de la care An�
drei Crăciun și�a ales și mottoul:
„Am dat totul, sunt puțin obosit“. 

Bineînțeles că în acest con�
text numele lui Gică Hagi nu
putea lipsi, chiar Ion Barbu pri�
mind un reproș, că în Muzeul Poe�
zie(i) nu apare nici o creație a
marelui fotbalist. Artistul a fost
de acord, chiar arătând că înțe �
lege pe deplin lipsa sa de faptă,
dar aceasta dintr�un preaplin:
„Ăsta e defectul acestui muzeu, că
eu mi l�aș dori altul în fiecare zi“. 

ȘI SEARA SE ÎNCHEIE

Tot moderatorul este cel care, ob�
servând că lui Ion Barbu îi va ex�
pira buletinul în 2071, l�a întrebat
pe acesta: „Dincolo de acest an, în
eternitate, ce ați vrea să se știe
despre Ion Barbu?“. 

Artistul arată: „Ce mi�ar plăcea
mie să�mi treacă pe cruce ar fi: Toți
contra unu, unul contra toți“. Aces �
ta este mesajul pe care îl duce mai
departe și care de fapt înseamnă ca�
ricatura adevărată. Un permanent
Gică contra, dar mai mult de atât,
un permanent critic a ceea ce se în�
tâmplă, observând cu ochi acerb
realitățile și ducându�le la ultimele
consecințe într�o imagine care re�
fuză să spună tot și lasă cititorul
(pentru că și imaginile se citesc) să
găsească finalitatea, dacă e vreuna. 

Cât despre întrebări din sală,
au fost prea multe la care să se
poată răspunde. Astfel că a rămas
numai una, cea care a fost selectată
ca fiind cea mai bună și pentru
care s�a decernat premiul tricoului
cu Băicoi. 

La final, trupa Andra Botez
Quartet a încheiat seara pe scena
naționalului ieșean cu un recital
ce s�a întins bine peste jumătate de
oră. Pe scurt, o seară în care toți cei
prezenți și cei implicați, invitați,
public, organizatori, au fost Cei
mai frumoși din orașul acesta. SDC
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A DOUA SEARĂ FILIT

José Luís Peixoto: „Fiind omenească, 
literatura e imperfectă. Și de aceea e perfectă.“
Cea de-a doua Seară FILIT de la
Teatrul Naţional „Vasile Alecsan-
dri“ i-a fost dedicată unuia dintre
cei mai celebraţi scriitori por-
tughezi ai momentului: José Luís
Peixoto. De la 23 de ani, când s-a
hotărât să renunţe la cariera
didactică și să se dedice scrisului,
autorul a publicat peste douăzeci
de volume – de la proză la poezie,
dramaturgie, eseistică –, a fost
multipremiat și extrem de tradus
(în peste douăzeci de limbi). În
limba română i-au apărut ro-
manele Nici o privire și Cimitirul de
piane (trad. de Clarisa Lima,
Polirom, 2009, respectiv 2010) și
volumele Autobiografia (trad. de
Simina Popa, Pandora M, 2020),
Cronici (bilingv, Electra, 2020) și
Poeme reunite (Electra, 2021).
Aflat pentru a treia oară în Româ-
nia, Peixoto este nu numai unul
dintre oaspeţii celei de-a IX-a ediţii
a Festivalului Internaţional de
Literatură și Traducere de la Iași, ci
și unul dintre invitaţii celei de-a
doua ediţii a Rezidenţei Literare La
Două Bufniţe de anul acesta, care
se va desfășura la Timișoara, între
18 octombrie și 30 noiembrie. 

ELI BĂDICĂ  

Evenimentul care a încheiat a
doua zi a festivalului a fost pre�
zentat de jurnalistul Cătălin Sava,
căruia i�a reușit, ca întotdeauna,
o introducere profesionistă, dar și
caldă, umană: a început cu niște
pasaje splendide din proza și poe�
zia lui Peixoto, a continuat cu ele�
mente biografice și cu amănunte
interesante în legătură cu viața
acestuia, dar și cu volumele sale,
a oferit spectatorilor câteva coor�
donate în ceea ce�l privește pe Ro�
bert Șerban, gazda întâlnirii,
după care a încheiat cu un gest sa�
lutar și admirativ atât față de
FILIT, cât și de publicul acestuia. 

Ștafeta a fost preluată prompt
de scriitorul, jurnalistul și omul
de televiziune Robert Șerban,
care – am mai afirmat�o și cu alte
ocazii – cred că este unul dintre
cei mai înzestrați moderatori de
la noi, cum a reconfirmat�o (și) cu
prilejul acesta. Discursul său a de�
butat jovial și jucăuș, așezând pe

masă un tub de tablete efervescente
de Vitamina C – anterior, în alte
ediții FILIT, ajutase la dezlegarea
limbilor invitaților cu vin și
whisky, așa cum a adus aminte
celor prezenți în sală –, potrivite,
argumenta acesta, pentru contex�
tul în care ne aflăm. Sub cele mai
bune auspicii, așadar, dialogul cu
scriitorul portughez a fost dema�
rat – și a fost transpus excelent în
limba română de Simina Popa,
care i�a însoțit pe scenă pe cei doi
antemenționați. 

Discuția s�a învârtit, firește,
în jurul mai multor subiecte inci�
tante, de la ce înseamnă să re �
nunți la tot și să te dedici scrisului
la dictatura (calificată de Peixoto
drept „periculoasă“) din Coreea
de Nord; de la importanța premii�
lor literare la numărul cărților pe
care autorul le citește pe an (pen�
tru cei curioși, nu a fost rostită o
cifră precisă; aparent, acesta nu le
contorizează); de la recomandări
muzicale (da, ați ghicit, eclectice,
dar cu o constantă: black metal –
mai ales scandinav; două trupe de
ascultat: Moonspell – care are
multe referințe literare, a și cola�
borat cu ea – și Windir) la alți
scriitori portughezi impor tanți 
(s�a discutat, de pildă, despre poe�
mele lui Fernando Pessoa) sau la
scrisul la comandă; de la moarte
la dragoste în literatură; de la me�
tode de a scrie până la instru�
mente necesare meseriei; de la
rațiune și emoție la cititorii ro�
mâni și multe, multe altele. 

Mai jos, am selectat o parte
dintre temele abordate în inte �
racțiunea José Luís Peixoto – Ro�
bert Șerban – publicul FILIT,
fragmente pe care le�am conside�
rat elocvente pentru descrierea
indirectă a evenimentului.

DESPRE DEBUT

„Nu mă recunosc într�unele din�
tre textele de acum câteva săptă�
mâni, dar în prima mea carte, Nici
o privire, încă mă recunosc. Mi se
pare că am involuat, atunci aveam
o doză de inocență... primitivă, pe
care am pierdut�o. Pentru mine,
cartea aceea e o piatră de hotar,
nu voi regreta niciodată că am
scris�o.“ 

DESPRE SCRIS

„Cu timpul, am învățat să trăiesc
nu din cărți, ci din scris. Cu atât
mai mult cu cât mie îmi plac
foarte mult provocările. Am ac�
ceptat numeroase lucruri în timp
și am ajuns să trăiesc din asta: am
scris și librete de operă, și versuri
rock, tot felul de genuri literare,
am acoperit cât am putut. Am co�
laborat cu artiști diverși, am scris
și piese de teatru, am scris și îm�
preună cu artiști plastici. De
câțiva ani, mă ocup și cu publica�
rea unor cronici în câteva ziare.
Sunt invitat și să particip la foarte
multe întâlniri și�mi place să
spun da, chiar dacă majoritatea
nu sunt plătite. Consider că toate
aceste lucruri fac parte din
munca mea.“ 

*
„Cel mai bun termen pentru

a descrie metoda mea de a scrie
este obsesie. Înainte să mă apuc
să scriu, știu în mare măsură ce
urmează să fac, mă surprind
foarte rar pe mine însămi. Aud
mulți scriitori spunând că per�
sonajele lor prind viață și fac ce
vor, dar mie nu mi s�a întâmplat
niciodată; eu îmi țin persona�
jele în lesă, nu le las să�și facă
de cap – exagerez, desigur. Scri�
sul, în cazul meu, se întâmplă
înainte să scriu propriu�zis.
Atâta vreme cât nu l�am scris,
acel text poate să fie totul, de
aceea îmi și place foarte mult
perioada aceea.“ 

*
„Mulți spun că scrisul are le�

gătură cu imaginația. Pentru
mine, e un rezultat rațional, e ca o
ecuație.“ 

*
„E important să am caiete la

mine mereu, le folosesc mult,
capul meu e limitat, e un fel de de�
pozit. Cunosc mulți oameni care
scriu și care păstrează mult timp
ideile. Eu, de obicei, le folosesc cu
prima ocazie pe care o am, fiindcă
știu că atunci când am folosit o
idee, am eliberat spațiul pentru o
idee nouă.“ 

DESPRE LITERATURĂ

„Nebunia este necesară artei, e un
refuz al stereotipiei, care e cel mai
mare dușman al literaturii.“

*
„Îmi place să scriu cărți care

îmbină ficțiunea cu non�ficțiu �
nea, care propun momente hi�
bride între roman și alte genuri.“ 

*
„Literatura ne arată ce e de

partea cealaltă a lucrurilor.“
*

„Fiind omenească, literatura
e imperfectă. Și de aceea e per�
fectă.“ 

*
„Cu ce mi�ar plăcea să ră�

mână cei care�mi citesc cărțile?
Umanitatea.“

DESPRE MOARTE ȘI IUBIRE

„Cele două teme ale literaturii
sunt iubirea și moartea.“

*
„Cred că moartea este cea

care dă valoare vieții. E important
să te gândești la sentimente, cu
atât mai mult cu cât sentimentele
sunt ceea ce ne fac să fim oameni.
Ele justifică existența moralei. Iar
sentimentele – a nu se confunda

cu sentimentalismele – sunt o
parte esențială a existențelor
noastre. De aici vine preocuparea
de a vorbi despre moarte. Moartea
ne tulbură sentimentele, ne ră �
nește. Într�un fel, așa cum s�a dez�
voltat cultura occidentală, pre�  
ferăm să o evităm. Dar cred că e
important să acceptăm aceste
sentimente, să ne punem proble�
mele, chiar dacă sunt dure; dacă
le negăm, ne facem rău nouă.“ 

*
„Dragostea nu poate fi sepa�

rată de ființa omenească, e ca și
cum ai scoate sosul de roșii din
pastele carbonara.“ 

*
„M�am născut într�un sat cu o

mie de persoane. De fiecare dată
când murea cineva, îl cunoșteam.
Chiar și dacă murea o pisică ori
un câine, știam ceva despre ea/ el.
Rezistența în fața morții mi se
pare urbană, o desprindere de na�
tură. (...) E un clișeu, dar îl consi�
der adevăr: un sfârșit e și un
început. Nu cred că moartea în�
seamnă trecerea de la totul la
nimic. Cred că ne pregătim în fie�
care zi pentru moarte. Mergem pe
un pod care se prăbușește în ur �
ma noastră pe măsură ce mergem.
Timpul e ireversibil, de aceea e
totul valoros.“ 

Cea de�a doua Seară FILIT 
s�a deschis sub semnul raiului și
s�a și încheiat astfel: „Faptul că
suntem în rai, e o realitate. Raiul
sunteți dumneavoastră. Raiul e li�
teratura“, a rostit Robert Șerban
în ultimele secunde pe scenă, in�
vitând publicul să primească au�
tografe de la portughezul José
Luís Peixoto. SDC



4
ANUL XVII NR. 749

23 – 29 OCTOMBRIE 2021opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Vin și sărbătorile, în curând 
vor apărea renii prin reclame, 
și Jurnalul merge mai departe.

Marți, 19 octombrie
Trag nădejde ca Șoșoacă și Steer
să fuzioneze. Să avem Olivia Șo �
șoacă, diafană și urlătoare, zbie�
rând de la tribuna Senatului: ros� 
topaaaaaaască, tătăneasăăăă, co�
oooooada șoricelului, brânca ur�
suluuuuuuuui...

Luni, 18 octombrie
Și dacă s�ar găsi leacul la can�
cer, vlahii ar rămâne tot la
rostopască și tătăneasă, lăsați
orice speranță voi cei ce intrați
aici.

Vlahul, dragul de el, con fun �
dă libertatea cu nesimțirea. Li �
bertatea implică responsabili
tatea, acest frumos concept uitat.

Rămânem țara în care hoții și
proștii ne omoară între ei.

Duminică, 17 octombrie
Nu�mi spuneți că de când vă um �
blă Cîțu cu bunăstarea la buzu �
nare vi s�a făcut dor de mâna lui
Șică și acel plăcut du�te/vino cu
creșterea economică de altădată.

O să ajungem să importăm
rahat de la bulgari, că pe al nostru
l�a mâncat Cîțu pe tot.

Sâmbătă, 16 octombrie
Dacă Dumnezeu era român nu se
mai odihnea doar în ziua a şaptea,
ci şi în celelalte şase, practic nu mai
făcea nimic � şi era mai bine aşa.

Deunăzi, tot cu un taximetrist
vlah. Tot senior. Asculta Radio
Romantic, gest frumos.

— Laura?, zice.
— Poftim?!
— Melodia asta – Laura. Am

recunoscut�o din prima!
— Bravo, zic.
Liniște. Audiem șlagărul cu

pricina.
La sfârșit:
— Știți că am avut și eu o

clientă, Laura? 
— Și nu mai aveți?
— Nu mai. A intrat la puș �

cărie. E la Târgșor. I�au dat cinșpe
ani. Face șapte și e acasă. 

— Tânără?
— Tânără. 22 de ani. Cică a

făcut nu știu ce escrocherii. Eu o
duceam pe la procese. Ia uite că
m�a luat amintirea.

Merg cu un taximetrist vlah
să�l iau pe Popescu, scriitorul, 
de la gară în vederea șuetării 
de diseară. Un senior. Ascultă 

colinde de Sinatra (sărbătorile
vin!). Nu zice nimic zece minute,
după care:

— N�a fost prost ăla care a zis:
dați�mi un punct de sprijin și
răstorn pământul! M�am gândit și
eu la șmecheria asta!

— Poftim?!
Și nu mai zice nimic.

Țin să reiterez că, în 2017, am
făcut laringită pentru un popor
de idioți și o justiție de fanarioți.

Vineri, 15 octombrie
Avea tot Nenea al nostru (unul e
Nenea) o vorbă: noi am râs des tul,
e timpul copiilor noștri să plângă.

E timpul într�adevăr pentru
rotația cadrelor. Mirel Rădoi pre�
mier, Florin Cîțu selecționer. Tot
aia e, tot ultimii vom fi, hai,
băieții, hai, băieții, big time, wow.

Joi, 14 octombrie (de la Paris)
Mă văd nevoit să constat încă o

dată că am fost un vizionar. Cum
frumos am dat titlul unei cărți
încă din 2018: „La Paris, nimic din
toate astea nu contează“.

Un vechi proverb pe care toc�
mai l�am inventat ne spune că fie �
care zi departe de vlahi & pre� 
ocupările lor e o zi câștigată. Iar
nemernicii ăștia de francezi încep
ziua cu cafeluță, cornuleț croissant
(cum se zicea în ’90, primăvara) și
ziare, ca preistoricii, ca și cum nici
n�ar avea internet, nici nu le�ar
trebui, așa da. 10/10. Recomand.

Marți, 12 octombrie
Sigur, e drăguț că se caută ex pli �
cații savante acolo unde o vorbă
simplă, bătrânească, explică mai
bine situațiunea: prostia din fire
n�are lecuire.

Am venit să mă reculeg la
mormântul lui Cioran, dacă tot
eram prin Paris. Și cum mă re �
culegeam eu așa, îmi e dat să văd
niște hârtiuțe lăsate de admira�
tori, ca la Zidul Plângerii. Dacă tot
erau la vedere, văd și citesc una
care se încheia astfel: ne bucurăm
că v�am găsit aici, odihnă plăcută
în continuare. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (46)

Unul din lucrurile pe care mi le
amintesc din copilărie este că ro�
mânul Ștefan Odobleja a fost in�
ventatorul ciberneticii. (Odoble �
ja mi s�a întipărit în cap deoa�
rece mi se părea că trebuie să fie
numele unei prăjituri fastuoase,
între profiterol și doboș.) 

Din asta s�ar putea înțelege că pri�
meam o educație extrem de avan�
sată, în realitate, inventatorii din Est
aveau locul lor în lozinci pe care le
puteai auzi te miri unde. În liceu am
aflat că acest român a scris o carte
numită Psihologia consonantistă,
prin care a inventat cibernetica. Deși
țara arăta acum cu totul altfel, lo�
zinca nu�și pierduse prospețimea și
nici nu se lipiseră alte detalii de ea.

Acum câteva zile, în timp ce stă�
team și respiram greu într�o cofetă�
rie, m�am gândit „păi ar fi timpul să
citesc și eu Psihologia consonan�
tistă“. Am presupus că o carte atât de
importantă, care contribuie la glo�
ria acestui popor, se poate consulta
online, și de�abia am presupus asta
că m�am și înșelat. Cele două vo�
lume din Psychologie consonantiste
au fost tipărite la Lugoj în franceză

(1938�1939) și traduse în limba ro�
mână abia în 1982. Academia Ro�
mână, prin Comitetul Român pen �
tru Istoria și Filosofia Științei și Teh�
nicii, a pus la dispoziția noastră
această operă încărcând�o pe site�ul
american Scribd, de unde noi o
putem descărca pe bani. 

Așa că am luat ediția franceză –
cum trebuia să fac de la început, fiind
vorba totuși de original – și am răsfoit�o
în paralel cu cartea lui Norbert Wiener
din 1948, considerată oficial mo� 
 mentul de debut al ciberneticii. (Asta
pentru că tratatul lui Odobleja n�a mai
fost distribuit până la urmă de Librai�
rie Maloine din Paris din cauza războ�
iului. Expediat de el prin poștă unuia
și altuia și unor biblioteci universitare,
nu a fost recenzat nicăieri cu excepția
câtorva rânduri de rezumat în „Psy�
chological Abstracts“ din 1941 și a unei
cronici din România.) Pentru că nu mă
pricep la cibernetică, nu pot să�mi dau
seama în ce măsură Odobleja a fost un
precursor al ei. Diferența între cele
două cărți e însă vizibilă. A lui Wiener
se ocupă de cibernetică, foarte țintit și
matematizant, a lui Odobleja este o
combinație curioasă de fișe de curs ge�
neral cu o discuție antropologică a

relației psihologiei cu alte științe, cu
câteva intuiții excelente pe parcurs, ro�
mânească în stufoșenia ei renascen�
tistă, și cu multe, cum să le spun, sfaturi
de viață. Altfel, de plăcut, mie personal
îmi place mai mult cartea lui Odobleja. 

Mă opresc aici doar la capitolul
L’art de créer (pp. 715�745  din vol. 2),
despre cum poate un creator să�și
stimuleze puterea de creație. E
vorba, în principal, de omul de
știință în căutarea unei descoperiri,
dar pe alocuri și de artist – căruia i
se recomandă „o vastă experiență
afectivă, o viață aventuroasă“ (pe
care Odobleja o vede corespunză�
toare erudiției „specializate, con�
crete și bine sistematizate“ a pri �
mului). Plecând de la ideea că ge�
niul are o latură tehnică, iar ea se
poate învăța, ambiția finală a lui
Odobleja pare să fie „mecanizarea
actului de creație“, „automatizarea
gândirii“. Nu mai e mult, zice el,
până la apariția „mașinii de inven�
tat“, iar „mecanizarea imaginației“
va duce la „o mare economie inte�
lectuală“ și la „o creștere considera�
bilă a randamentului gândirii“.

Capitolul debutează în forță:
„Înainte de a inventa ceva în științe
sau în arte, trebuie inventat mult în
materie de igienă personală“. După
acest moment de înțelepciune 

abisală, cu rădăcini totuși în ime�
diat, vine altceva interesant, tot așa,
cu un specific românesc: ideea că
omul de știință trebuie să folosească
durerea, încercările, depresia, ca sti�
mulente, ca puncte de plecare pen�
tru un elan creator nou, pentru o
îndârjire superioară. N�o fi vorba aici
de faptul că bătaia și performanța fac
casă bună, dar nu e prea departe. Ca
să fiu drept, altundeva Odobleja are
grijă să amintească oamenilor de
știință să se și relaxeze: lucrul ma�
nual, bicicleta, înotul, masajul, plaja,
lecturile umoristice, muzica, dansul,
poezia, literatura. Și detaliază: cerce�
tătorul să pună mâna din când în
când să facă „exercices poetiques“, să
scrie literatură, „lire du beau, jouer
du violon, préluder“ și, sugestie șă �
galnică, „să citească elucubrații filo�
sofice“ pentru a stimula, prin con� 
trast, ni se spune, încrederea în pro�
priile puteri intelectuale!

Sfaturile adresate cercetătorilor
sunt adesea study tips pentru stu �
denți: să discuți cu voce tare problema
cu tine însuți, sau să ai fișe și dosare în
camera de lucru, vizibil plasate, și să
nu le schimbi locul. Altele sunt în�
demnuri destul de fragede: „ne jamais
fatiguer“. Multe altele ar merita însă
discutate pe larg. 1. „Abandonați cele�
lalte teme cercetare: nu lucrați decât

pe o singură temă majoră […] lăsați�vă
obsedați de această idee fixă pe toată
durata cercetărilor“. 2. Le cere cerce�
tătorilor să nu gândească în cuvinte,
ci în concepte, sau măcar în imagini,
pentru că „văzul este prin excelență
simțul inteligenței“, iar cuvântul scris
este doar o „post�gândire“, o materia�
lizare ulterioară a ei. Și, mai ales, le
cere 3. familiaritate cu alte științe, căci
acestea, oricât de diferite, rămân parte
a unui întreg, iar pentru fenomenele,
legile etc. din ramura științei de care
ne ocupăm noi trebuie căutate analo�
gii și în celelalte ramuri. 

Și ultimele tușe: omul de știință
trebuie „să suprime sau să mode�
reze senzualitatea“, „să�și aleagă
soția așa încât ea să�i fie o colabora�
toare […] să�l înțeleagă, să�l ajute, să�i
creeze condiții favorabile și liniștea
necesară“. Des élucubrations philo�
sophiques… SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Mașina de inventat



Dacă mergi în Balcic și ești român,
e obligatoriu să faci o vizită la cas�
telul reginei Maria. Ți�o spun și
bulgarii localnici și se uită la tine
cumva ciudat dacă n�ai făcut�o
încă: parcă te�ar bănui că nu ești
turist serios sau, mai rău, că nu
ești nici măcar român, ci doar te
prefaci. Și bineînțeles că voiam să
vedem și noi acel loc atât de încăr�
cat de povești (și de�un pic de isto�
rie), așa că într�o dimineață ne�am
pornit într�acolo.

Din oraș până la fostul domeniu
regal, aflat pe una din culmile de
deal ale Balcicului, se poate
ajunge pe două intrări. Una este
chiar pe faleză, la poalele dealu�
lui, unde sunt plasate vestita vilă
Tenha Yuva („Cuibul singuratic“),
o frumoasă grădină englezească
cu trandafiri, o capelă ortodoxă,
Stella Maris, Aleea Vinului și, la
capăt, izvorul Sfintei Marina. De
acolo urci încetul cu încetul pe

șiruri întortocheate de trepte de
piatră spre zona cu vilele pentru
vizitatorii și rudele regale, cu clă�
dirile administrației, cu grădina
botanică. Sau, dacă vrei să urmezi
drumul pe care veneau vizitatorii
odinioară, urci dealul pe străzile
orașului și ajungi la intrarea de pe
deal, unde se afla odinioară ghe�
reta santinelei și unde opreau au�
tomobilele celor ce veneau pe
domeniu.

Așa că am pornit�o pe stradă,
urcând pe sub niște copaci mari și
umbroși, convinși că o să ajungem
unde trebuie, deși nu exista nici
un indicator care să sugereze asta. 

La un moment dat am părăsit
trotuarul și am început să mer�
gem pe un drum lat de dale de
piatră veche, năpădită de vege �
tație, care – ne�am imaginat – va
fi fost chiar drumul de mașini de
pe vremuri, pe care mașinile în�
cărcate cu doamne îmbrăcate în
rochii elegante și domni cu căști

de șofer urcau spre castel. La un
moment dat am ajuns. Numai că,
înainte de a trece și noi pe lângă
ghereta santinelei, a trebuit să
plătim intrarea, care e unică în
felul ei. Plata, nu intrarea. Plata
bulgărească, cum i�am zis. Con�
cret, plătești de două ori pentru
un singur obiectiv turistic care e
două (gramatica e aici neputin�
cioasă): pentru vizitarea castelului
reginei și pentru vizitarea gră dinii
botanice a castelului reginei. Dacă
vrei să vizitezi doar grădina bota�
nică a reginei, nu se poate, că e pe
domeniul reginei. Dacă vrei să vi�
zitezi doar castelul reginei, nu se
poate, că e în grădina botanică 
a reginei.

Sunt eu răutăcios – fiindcă
fuseserăm avertizați dinainte de
acest truc. Iar el, cum ne�a expli�
cat unul din paznicii domeniului,
are o logică birocratică pe care eu,
ca român, am înțeles�o bine. Cele
două taxe de intrare ajung la două

autorități administrative diferite:
una, cea de la grădina botanică, la
Ministerul Mediului și Pădurilor
(dacă s�o chema tot așa), iar cea
de la castel, la Ministerul Culturii.

Altfel, domeniul era frumos.
Nu spectaculos, dar frumos. Felul
în care grădina amenajată se îm�
pletea cu bucățile de pădure ne�a
încântat, iar atmosfera era fami�
liară nu din cauză că ne aflam pe
un fost domeniu regal românesc,
ci fiindcă acesta era întreținut
într�un stil cunoscut. Pe ici, pe
colo am văzut echipe de munci�
tori ce semănau perfect cu cei de
la noi, de la „spații verzi“. Impresia
de ansamblu era că acolo nu s�a
schimbat mare lucru – nu din in�
terbelic, ci din anii comunismu�
lui. Ulterior am văzut și în vila
reginei stilul muzeografic desuet,
cu resurse puține, care mai sub�
zistă și la noi: exponate prezentate
în vitrine de sticlă, tije de metal cu
sfori întinse ca să delimiteze spa �
țiile interzise turiștilor și bucăți
de hârtie îngălbenite, cu expli �
cații, lipite de ele. Vilele de pe do�
meniu erau ocupate de vilegia� 
turiști discreți, iar scaunele și me�
sele de plastic ieftin etalate pe 

terasele rustice contrastau puter�
nic cu atmosfera locului.

Într�un târziu, înainte de a
porni în coborâre spre vila reginei
și spre țărm, ne�am oprit pe aleea
săpată în piatră în locul acela su�
perb și înalt de unde vedeai malul
și întinderea mării – locul unde
regina Maria a cerut să fie înmor�
mântată. Trupul reginei nu mai e
acolo, doar cavoul săpat în piatră
e străjuit de o cruce monumen�
tală cu o inscripție în chirilice.
Coborând în cavoul de dedesubt,
am văzut – cu oroare – că mai
mulți turiști își depuseseră excre�
mentele chiar acolo, sub crucea
de piatră, în fostul mormânt al re�
ginei. Sic transit... SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O vară bulgară (V)

De dimineață se tot aud salvările
pe străzile din Iași. Nu le�am nu�
mărat, dar e un vuiet continuu în
oraș. Doar vântul mai reușește din
când în când să țină departe zgo�
motul sirenelor. În fiecare ambu �
lanță se consumă o dramă. Sunt
oameni care au nevoie urgentă de
ajutorul medicilor într�un oraș și o
țară sufocată de atâta covid. Spita�
lele sunt pline, iar paturile la ATI
s�au ocupat de mult. Situația asta
nu e doar la Iași, ci în toate marile
orașe ale țării.

În acest timp, când a găsi un pat
de terapie intensivă reprezintă o
misiune imposibilă, țara nu are
un guvern stabil, nu are o majori�
tate clară, dar mai rău e că nu are
nici lideri politici responsabili. La
1 septembrie, curba covidului în�
cepea să crească amenințător în
România. Și tot pe început de sep�
tembrie niște politicieni moftu �
roși declanșau o criză profundă.
Criză declanșată parcă la ordin,
pentru a satisface niște orgolii
mărunte ale piticilor din condu�
cerea statului. USR a fost scos de

la butoanele guvernării, iar în
locul unei echipe cu puteri depli �
ne s�a instalat haosul. Timp de o
lună și jumătate nu am văzut nici
o decizie zdravănă care să limi�
teze proporțiile dezastrului medi�
cal. Pentru că România tră iește în
aceste săptămâni o dramă uriașă.
E cel mai cumplit moment prin
care trecem în ultimii zeci de ani,
iar unii se joacă de�a politica. Ba
chiar putem afirma că se joacă și
cu viețile noastre.

După experimentul eșuat cu
Cioloș, avem un nou premier des�
emnat: Nicolae Ciucă. Însă la ora
la care scriu aceste rânduri tot nu
avem majoritate în Parlament. Și
nici nu se întrevede ceva trainic.

Curg informațiile care se bat cap
în cap, iar senzația e că tot nu se
vrea o soluție politică sănătoasă, ci
doar o combinație fără nici o logică.

OK, avem guvernul Ciucă, dar
susținut de cine? Abia din acest
punct încep întrebările. Soluția cea
mai bună ar fi refacerea vechii
majorități. Adică PNL�USR�UDMR.
Doar că liberalii nu par să�și mai
dorească asta. Vor să�i pedepsească
pe useriștii ăștia căpoși care au rupt
lanțurile de la Palatul Victoria. 

Bun, dacă USR e răul suprem
pentru liberali, care e alternativa
pentru PNL? Au devenit social�
democrații dintr�o dată frecventa�
bili? Se pare că da. Pentru că în
lipsa unei înțelegeri cu USR a libe�
ralilor, varianta PNL�PSD e singura
posibilitate rămasă pe tabla de șah.
Adică se reface USL? Cam așa ceva.
Deocamdată, PSD nu recunoaște
că ar exista discuții neoficiale cu li�
beralii, dar tot jocul de zilele astea
indică acest lucru. Ce câștigă unii
și ce câștigă alții? PNL e pierzătorul
pe linie. PSD va juca dur cu libera�
lii, le va cere mult, pentru a obține
ceva consistent pentru oamenii săi

din teritoriu. PSD a mai jucat în fil�
mul ăsta, iar pentru adversarii
tradiționali ai stângii a fost un de�
zastru. Și în 2008, când PSD l�a
susținut pe premierul Tăriceanu,
dar și în 2016, când social�demo �
crații l�au ținut pe Cioloș la Palatul
Victoria pentru a se răzbuna apoi
crunt pe liberali la alegeri. 

E ciudată alegerea celor de la
PNL, dar și a președintelui Iohannis.
Adică renunți la o majoritate stabilă
în Parlament și apelezi la PSD. 

Momentul actual aduce to tuși
ceva bun. Înseamnă de fapt des �
părțirea apelor în politica româ�
nească. Dacă într�adevăr se ajunge
la formula PNL�PSD, asta arată că
se vrea îngroparea reformelor, dar
va fi și un semnal important pentru
Justiție de a o lăsa mai moale cu
eventualele anchete penale. 

S�a terminat și cu Secția Spe�
cială, s�a terminat și cu alegerile
pentru primari în două tururi,
cum s�a pus cruce și poveștii cu
eliminarea privilegiilor. Va fi o
liniște din acest punct de vedere.
Dar PSD va juca, evident, așa cum
știe s�o facă: îi va toca pe liberali

de dimineață până seara, dar în
același timp social�democrații vor
ține asigurat spatele guvernului ca
nu cumva o moțiune de cenzură să
treacă în Parlament. PSD nu pier �
de puncte, pentru că alegătorul de
stânga e mai puțin sensibil la
mișcările de culise. De partea cea�
laltă, PNL va fi prins într�o men�
ghină. Va avea trei opoziții pe cap:
stânga, USR și AUR.

Cum va supraviețui un gu�
vern PNL minoritar după o iarnă
care se anunță agitată e greu de
anticipat. Politic, pe termen scurt
toată lumea va fi mulțumită. Libe�
ralii au și mai mult de împărțit
între ei, PSD se vede deja cu buca�
tele pe masă, în timp ce USR se va
retrage în opoziție și probabil va
crește în sondaje. 

Între timp, ambulanțele con�
tinuă să alerge pe străzi în căuta�
rea unui loc liber la terapie in� 
tensivă. Bolnavilor de covid nici că
le pasă de Ciucă, Cîțu sau Iohannis,
dar soarta lor atârnă de oxigenul
pe care puternicii zilei sunt în
stare sau nu să îl asigure spitalelor
din România. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Guvern de cazarmă fără majoritate
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Acum câteva zile urmăream un
film de prin 1958 sau 1959, cu
Brigitte Bardot, aflată pe vârful
carierei și�al faimei de femeie
fatală. Nu�l mai văzusem. 

Dincolo de schematismul scena �
riu lui inspirat de�un roman al lui
Pierre Louys, a trebuit să remarc
feminitatea franțuzoaicei, indubi �
ta bil tradițională și naturală, care
lipsește multor dive de azi, gureșe
campioane ale scandalului sexos,
nu ale cuceririlor sentimentale. Pot
fi socotit mai mincinos ca englezul
Billy, dar n�am grețuri să mărtu �
risesc: BB nu mi�a plăcut și nu mi�a
bântuit fanteziile nocturne de ado �
lescent. Blonda râvnită de mine a
fost Monica Vitti, a cărei poză
decupată dintr�o revistă „Cinema“
cred că zace încă printr�un dosar
prăfuit. De ce nu�mi plăcea BB?
Categoric, pentru că toți bărbații
tineri din sat visau la ea și�și adre sau
unul altuia frumoase îndemnuri
vitejești, invocându�i numele magic.
Sau – nu vă mirați! – pesemne că
aveam de pe�atunci gusturi mai
subțiri, intelectuale (sic!)...

Pe la jumătatea filmului cu BB,
s�a nimerit să schimb niște mesaje
(nu căzuse WhatsApp) cu un

prieten de vârsta băiatului meu.
Care, aflând la cine casc gura, mi�a
scris: „Asta e o vampă, ceva din
generația ta!“. I�am replicat, firește,
că e din generația părinților, leatul
meu având privilegiul de�a fi
sincron cu Madonna, exemplu per �
fect de vampă autofabricată, gata
să taie ca o sabie japoneză ima �
ginarul erotic al visătorilor irecupe� 
rabili, deranjând deopotrivă men �
talități demodate și comodități
ba nale. Nu știu câți bărbați și�ar dori
o noapte cu Madonna, dar cred că
sunt destui lucizi să�i apre cieze inte �
ligența, perseverența și capa citatea
de�a fi mereu, dacă e posibil, în
centrul atenției mon diale. Vorbind
exclusiv de zona filmului, campioana
dorințelor ne împlinite ale mascu �
lilor de vârsta mea (și chiar ale
fraților mai mari) pare să fie, pe drept,
Sharon Stone, nu Madonna. Motivele
se știu. Însă activitatea artistică mul �
tilaterală din palma resul Mado n nei
o im pune drept lideră a generației
în showbiz, deși ea s�ar vrea în multe
alte domenii. Să placă tuturor, e puțin
probabil. Să incite la trăn căneală și la
furtuni în paharul cu mass�media, e
imbata bilă.

Cred că textulețul meu de
acum doi ani, prilejuit de LP�ul

Madame X, publicat tot aici, în
„Suplimentul de cultură“, i�a par �
venit cumva divei sau mai degrabă
echipei sale de PR, pentru că
deunăzi m�am pomenit în inbox cu
invitația (link la site și cod unic de
acces) de a previziona viitorul blu�
ray. N�am făcut mofturi. Și cu toate
că n�aș fi vrut să scriu iarăși despre
imprevizibila artistă, neavând ce
mai spune, uite�mă prins în fla �
grant delict de opinie favorabilă.
Pot să greșesc, desigur, dar nu im �
pun nimănui verdicte, opțiuni,
sancțiuni. Viața e făcută și din plă �
ceri minore, vinovate sau nu. Să ni
le asumăm! Altfel, ne trezim cu �
rând încremeniți ca moaii din
In sula Paștelui, privind viitorul gol
cu ochi la fel de goi!

Dacă am revenit la noua ispravă

a Madonnei, e pentru că am găsit să
extrag de acolo ceva fo lositor. Și nu
din performanța în sine ori din
spectacolul în nota obișnuită de
luxurianță, dinamism, mistificare,
convenționalism și an tren șarm �
ant. E greu să mai fii surprins de
ceva din tot ce face Madonna pe
scenă. Dar când are bune și mă �
rinimoase intenții, ceva te oprește
să�i dai credit și urmare. În spec �
tacolul filmat la Coliseu dos

Recreiros, Lisabona, înainte de
izbucnirea nebuniei mondiale, din
care unii au tras profit pentru tot
restul vieții și chiar al morții,
Madonna vorbește la un moment
dat aproximativ așa despre situația
politică și socială: „Suntem toți în
aceeași barcă, și ori ne scufundăm
laolaltă, ori scăpăm împreună!“.

Greu de crezut că te poți scu �
funda alături de... Madonna. De vam� 
 pă vorbesc, nu de cealaltă! SDC

Vampa generației

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Pandemia cu noul coronavirus a
învăluit planeta, oficial din martie
2020, și, printre alte consecințe, a
obligat artele vii la reinventare.
Tendințe experimentate de artiști
inovativi, implicând creativ noile
tehnologii în toate variantele lor,
au fost preluate de comunitatea
artistică globală și încă într�un
ritm accelerat. Direcții estetice re�
cente practicate de câteva decenii
au devenit prioritare și îmbogățite
într�un an cât altele�n zece. 

Teatrul contactless a dominat pe�
rioada, reliefând preocupări de re�
torică performativă anterioare,
oferind noi eșantioane imaginate
de cei deschiși și pregătiți să le dez�
volte. Transformarea paradigmei a
cuprins toate palierele care struc�
turează arta teatrală. Laboratorul
de creație s�a mutat pe video calls,
echipa nu s�a mai întâlnit fizic, s�a
motivat reciproc inspirațional în
mediul virtual, a recurs la tehnici
remote de comunicare și de lucru. 

Produsul artistic însuși a că�
pătat contururi pretabile digita�
lului: desfășurări de tip flux,
pluri�focalitate, compoziții împru�
mutate din video gaming, mult vi�
suals, dinamici filmice. 

TEATRUL RENUNȚĂ SĂ MAI
FIE DOAR REPREZENTARE,
RECURGE LA SIMULARE

Spectatorul a fost extras din alveola
fotoliului sălii de spectacol și lăsat
să stea acasă în fața unui device
care livrează prin streaming noile
formate. E imersat în realități altele
decât cea factuală, pe care le
conștientizează prin ochelari VR,
grație 3D�ului, ani mației compute�
rizate. Video designul și sound de �
signul preiau frâiele și propun lumi
alternative în care privitorii se scu�
fundă fără ezitări receptive. Privesc,
ascultă, simt, rezonează în interio�
rul unor acțiuni recreate electronic. 

Teatrul renunță să mai fie
doar reprezentare, recurge la si�
mulare. Între artiști și spectatori
intervine un nou perete pe lângă
cel de�al patrulea, asociat con �
vențional cu oglinda scenei, ba�
riera invizibilă între iluzia artis� 
tică și realitate. Ecranul, care leagă
universuri atașate emo țio nal –
formulele teatrale electronice și
receptorul dispus să le urmă�
rească, devine al cincilea perete.
Pariul artelor vii al ultimilor doi

ani (se pare că pandemia va dura
cel puțin patru, în forme atenuate,
până când conviețuirea cu SARS�
CoV�2 va intra în obișnuit) a fost
tocmai hibridizarea, combinarea
originală a realului, a liveness�ului
cu digitalul securizat de distanțare.

Dinamica scenică recentă și
contextul global reconfigurat dras �
tic de SARS�CoV�2 au po ziționat în
prim�planul estetic for mule gene�
rate de legătura preexistentă între
teatru și tehnologie, dar afirmată
acum mai apăsat. Investigarea a
mers pe linia resurselor de su �
praviețuire a ar tei teatrale în
condiții de izolare impusă sanitar,
a capabilității ei de a se adapta, a
liniilor ce schimbă paradigma ca�
nonizată. 

POATE UN ROBOT 
INVENTA UN STORY?

Punerea în acord a condi țiilor
prezentului cu oportunitățile pe
care new media le oferă a apelat la
planuri de rezervă, a produs soluții
hibride și a impus conviețuirea
live�ului cu online�ul. 

Sunt, însă, numeroși artiști
care gândesc și văd digitalizat di�
nainte de pandemie, sondând activ
resursele virtualității electronice
și propunând noi formulări cultu�
rale. Practici colabora tive artiști�
inteligență artificială. Pe aceeași
direcție de examinare a colaboră�
rilor creative între artiști și IA, dar
dintr�o perspectivă diferită, se în�
scriu practicile celor de la Impro�
botics. E o companie alcătuită din
improvizatori și specialiști în
inteligență artificială cu o ingenio�
zitate ce trece mult dincolo de
medie, angrenați într�un parcurs
artistico�științific. 

Întrebarea fundamentală la
care caută răspuns e dacă un robot
poate inventa un story? Răspunsul
vine din conlucrarea între spe �
cialiști în improvizație și IA mate�
rializată, spre deliciul publicului,
într�un roboțel așa cum ni�l imagi�
năm cu toții, simpatic, cu înfățișare
umană, A.L.Ex (Artificial Language
Experiment). Ideea show�ului și
dezvoltarea lui le aparțin dr. Piotr
Mirowski și dr. Kory Mathewson,
improvizatori multipremiați preo �
cupați de aportul IA în sfera spon �
taneității ad�hoc și cercetători ai
acesteia. Ce le�a stârnit curiozitatea
a fost „explorarea modalităților de
a utiliza inteligența artificială în

contextul improvizațiilor și investi  �
ga rea interacțiunii om�mașină“,
cum mi�a spus, pe Zoom, firește,
Piotr Mirowski. 

Improbotics este un spectacol
ghidat de inteligența artificială,
prezentat de sute de ori, printre al�
tele la Edinburgh Festival Fringe
(2017), Edmonton Fringe Festival
(2018), festivaluri de improvizație
din Amsterdam (2019), Würzburg
(2019), Göteborg (2019), Edin�
burgh (2020) și Uppsala (2020). 
L�au susținut și în muzee, la NRW
Forum Düsseldorf și Zürich Kun�
sthalle. Peripeția experimentală a
debutat în 2016, ca un duet om�
robot, HumanMachine. 

E VORBA AICI DE STATISTICĂ,
DE JOCURI DE
PROBABILITATE

Piotr Mirowski și Kory Mathew�
son erau separați de continente și
întinderi de ape, primul la Lon�
dra, al doilea, la Edmonton, în Ca�
nada. Mirowski studia search
query automplete, un soft care
când scrii ceva într�un browser
completează pentru tine ceea ce
anticipează că vei tasta. E vorba
aici de statistică, de jocuri de pro�
babilitate, dintr�un punct de ve�
dere cam ca într�o improvizație. 

Așa i�a venit ideea de�a apela la o
asemenea tehnologie înaltă în Hu�
manMachine, împreună cu noul său
prieten de creație, Kory Mathewson.
Printr�un intermediar, și�au dat seama
că îi frământă aceleași întrebări, așa că
Piotr i�a scris un e�mail kilometric lui
Kory, acesta s�a suit în avion și s�u în�
tâlnit pe Tamisa. Pur și simplu! 

HumanMachine e un soi de
fuziune, cum singuri o definesc,
între improvizația teatrală și IA,
apelând la tehnologia comunică�
rii la distanță, „țintind și explo�
rând înțelesurile creativității și
spontaneității“, precizează Piotr.
Pentru cei doi și artiștii care li s�au

alăturat ulterior, IA sunt sisteme,
mașini, iar întrebuințarea lor nu
merge „în nici un caz pe logica în�
locuirii, ci pe ceea ce poate aduce
IA ca instrument în procesul sce�
nic. Robotul e o bucată de soft, este
întruchiparea lui materială și tre�
buie să fie drăguț, pentru ca publi�
cul să îl placă. Teatrul este, prin
definiție, realitate simulată, iar IA
se poate implica, la rândul ei, ca in�
strument în această operațiune“, e
convingerea lui Piotr. 

„Legătura umană rămâne, în
continuare, esențială, chiar dacă

în peisaj intervine IA“, continuă el,
legătura dintre artiști, aflați une �
ori la mii de km distanță, dar și
dintre publicuri. Adesea live
strea mingul înseamnă o sală în
care fiecare improvizator se află în
fața unor spectatori, plus un mixaj
al acestor live�uri într�un show
online urmărit de alți spectatori
pe ecranul propriul device. SDC

Fragment din studiul inserat 
în volumul colectiv Fereastră către

digital. Teatrul și noile tehnologii,
Ed. Junimea, Iași, 2021
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Teatru contactless

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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INTERVIU CU SCRIITORUL MARIUS CHIVU

„Impresia mea este că 
proza scurtă are la noi mai
degrabă cititori ocazionali“
O întâlnire cu Marius Chivu, 
aici în ipostaza de editor al
antologiei de proză scurtă
Kiwi, ediţia Sosiri/ Plecări,
recent publicată la editura
Polirom. Conturată în mare
parte în tabere de creaţie din
Oltenia, antologia aduce
împreună 18 autori, de la
debutanţi promiţători la nume
consacrate, precum Adriana
Bittel, Răzvan Petrescu sau
Marin Mălaicu-Hondrari, și se
anunţă drept un proiect
ambiţios dedicat unui gen
literar deopotrivă adorat și
ignorat. Despre cum ne
raportăm la proza scurtă azi,
așadar, într-o discuţie cu
Marius Chivu.

ALINA VÎLCAN

De la ce a pornit ideea antolo-
giei de proză scurtă Kiwi și 
cum au fost selectate cele 

optsprezece povestiri?

Ideea unei antologii pentru care
să colaborez îndeaproape, ca edi�
tor, cu fiecare scriitor în parte s�a
conturat în timp, dar a prins
formă abia datorită pandemiei.
Experiența de peste zece ani de
când țin, împreună cu Florin Iaru,
cursul de creative writing și de
cinci ani ca editor al revistei „Io �
can“, împreună cu Florin și cu Cri�
stian Teodorescu, mi�a arătat că
scriitorii începători au, în general,
idei și intuiții, dar nu neapărat și
abilități tehnice sau stilistice.
Situația creată de pandemie a
făcut posibilă organizarea, peste
vară, a unor tabere de scris în casa
mea din Oltenia de sub munte, ta�
bere destinate însă exclusiv celor
care au făcut cursurile mele, adică
celor trecuți de un anumit nivel.

În aceste tabere au fost gândite,
(răs)discutate și inițiate două
treimi din prozele definitivate în
lunile următoare și apărute în
cele din urmă în Kiwi, ediția So�
siri/Plecări.

Dar nu tot ce s�a scris în ta�
bere a ajuns în antologie și nu tot
ce se află în antologie a fost scris
în tabere. Pe lângă prozatorii de �
butanți sau aflați deja la prima
carte (debutanții Ion Pleșa, Iulian
Popa, Isabela Brănescu și Simona
Goșu, plus Ilinca Mănescu și Ru�
xandra Burcescu cu romane de
debut în curs de apariție) care au
lucrat cu mine în tabere – aceștia
fiind pariurile mele personale –,

am invitat să scrie special pentru
antologie și câțiva scriitori consa �
crați. Am ales această formulă
combinată și pentru varietatea sti�
listică, dar și pentru a da o anume
greutate numelor de pe copertă. În
plus, pe tineri i�a motivat șansa de
a apărea în aceeași antologie cu
scriitori pe care îi admirau.

Cum arăta o zi obișnuită 
într-o astfel de tabără, cum a
funcționat acel cadru ca mediu

de lucru? 

Au fost patru tabere de câte o săp�
tămână în lunile iulie�august, iar
programul de lucru a fost cât se
poate de relaxat: discuții și lecturi

dimineața din două în două zile,
în restul timpului fiecare fiind
liber să scrie și să citească ce, cât
și unde a poftit – în camerele ră�
coroase ale casei bătrânești, la
mese scoase în grădină la umbră,
pe pături în iarbă, în hamace în li�
vadă. Uneori seara făceam plim�
bări prin sat ori ne adunam în
curtea casei și discutam până
noaptea târziu. Unii au scris mai
mult, alții mai puțin, preferând să
citească, căci mi�am amenajat o
bibliotecă de două mii de cărți în
fostul fânar. Cert e că aceste ta�
bere le�au oferit tuturor timpul,
liniștea și retragerea necesare
scrisului sau măcar gânditului
despre scris, adică mai puțin zgo�
mot, mai puțin social media...

Printre autorii prezenți în volum
regăsim și scriitori unanim
apreciați – Adriana Bittel, „cu o
primă proză scrisă după aproa-
pe douăzeci de ani“, după cum
notezi, Marin Mălaicu-Hondrari,
Răzvan Petrescu, Bogdan-Ale-
xandru Stănescu, Tudor Ganea...
Cum te-ai oprit asupra acestor

nume?

S�o conving pe Adriana Bittel să
se întoarcă la scris fie și numai
pentru o singură proză a fost o
provocare personală – voi încerca
să obțin asta și de la alți scriitori
cu fiecare ediție din Kiwi. De ase�
menea, nu e prima dată când în�
cerc să îl ispitesc pe Răzvan Pe �
trescu. De data aceasta, ca urmare
a invitației de a scrie pentru anto�
logie, s�a motivat în așa măsură
încât între timp a definitivat al
cincilea său volum de proză scur �
tă, Cuțitul japonez, care va apărea
în curând la Editura Polirom. Cu
ceilalți a fost mai simplu: Marin
Mălaicu�Hondrari și Bogdan�Ale�
xandru Stănescu au vizitat tabe�
rele și mi s�a părut firesc ca ei să
fie primii special guests, iar Tudor
Ganea tocmai predase Editurii 

Polirom romanul Cântecul păsării
de plajă, al cărui manuscris îl citi�
sem într�o primă variantă chiar în
timpul taberelor.

Oferi astfel cititorului un volum
de proză scurtă al unui editor pe
deplin implicat, ceva destul de
rar în peisajul literar de la noi,
de unde și atâtea cărți ale auto-
rilor autohtoni mai puțin expe -
rimentați din care nu lipsesc
anumite stângăcii, care ar fi pu-
tut fi evitate, sau cu direcții ne-
clare, ce ar fi meritat îmbună -
tățite. Cum arată, pentru tine,
atitudinea ideală a editorului de
carte în mileniul al III-lea și ce
crezi că ar fi de schimbat în in-
dustria de profil din România
pentru a sta mai bine în această
privință? Cum ar fi de preferat
să funcționeze relația autor-

editor?

Nu m�aș hazarda să mă exprim
prea ferm pe acest subiect întru�
cât eu nu am lucrat niciodată pen�
tru o editură și nu am coordonat
niciodată o colecție de proză ca să
știu ce înseamnă să practici zilnic
munca de editor, colaborând cu
scriitori cu talente, caractere și
personalități de toată mâna, să�ți
asumi nu doar un ritm constant
de apariții, dar și responsabilități
comerciale. Nu știu cum e să fii
editor în adevăratul sens. 

Dar pot spune că la un mo�
ment dat am cochetat cu idea de a
fonda o foarte mică editură care
să publice o singură carte de pro �
ză pe an, carte lucrată îndea�
proape de mine cu scriitorul res� 
pectiv. Acest lucru este însă un
lux, pentru că nici un editor nu
are asemenea timp și disponibili�
tate, presupunând că ar avea fle�
rul și abilitățile necesare. Știu cât
timp și ce energie presupune o
astfel de muncă întrucât am exer�
sat ideea mea de editor ideal în
două cazuri: cu romanul Părinți
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de Diana Bădica (Polirom, 2019) și
cu volumul de povestiri Fragil de
Simona Goșu (Polirom, 2020) –
ambele încărcate de nominalizări
și de premii, apropo. Evident că
merită, dar numai dacă ai șansa de
a lucra cu un scriitor ambițios și
dispus să meargă pe mâna ta și, mai
ales, suficient de talentat încât să
crezi foarte mult în el, iar el să preia
sugestiile tale și să le ducă încă și
mai departe. Este o muncă în tan�
dem ce necesită mult timp, cel
puțin doi ani pentru o carte, dar și
o anume apropiere – o muncă sa�
tisfăcătoare și totodată epuizantă.
Nu știu când și în cine anume voi
mai fi dispus să investesc.

Există în continuare voci care
susțin că lipsesc cititorii pentru
proză scurtă, la fel și cei pentru
poezie, și dacă judecăm după
vânzările de la noi tindem să le
dăm dreptate. Trăim totuși 
într-un timp al cititorului grăbit
și logic ar fi ca aceste forme, de
dimensiuni mai puțin ample, să
devină tot mai atrăgătoare pen-
tru publicul contemporan, mai
ales pentru tineri. Cum stau lu-
crurile în cazul prozei scurte,
devine aceasta mai atrăgătoare
pentru cititorul tânăr, este acest
gen suficient de bine promovat
la noi? Cum ar putea câștiga noi

adepți în rândul publicului?

Sunt mai multe lucruri de discu�
tat aici. În primul rând, raportat
la populație, la puterea de cumpă�
rare și la numărul de cărți tipărite
anual, nouă ne lipsesc cititorii.
Punct. Dar nu aș vrea să intru aici
și acum în această discuție des�
pre cum suntem de ani și ani pe
(pen)ultimul loc în Europa în ceea
ce privește consumul de carte și
din ce cauză (indiciu: școala). Ori�
cum, nu cred că promovarea este
Soluția. Să promovezi cum și, mai
ales, pentru cine?

Cât despre faptul că trăim

vremuri grăbite, marcate de dina�
mica rețelelor sociale, având ca
efect o durată a atenției tot mai
redusă, asta nu ajută prozei scur �
te care, dimpotrivă, din cauza di�
mensiunii mai puțin ample, cum
spui tu, necesită de fapt o atenție
sporită. Pentru timbru îți trebuie
lupă, nu�l poți privi în trecere ca
pe un afiș. Citind un roman îți
poți permite să te relaxezi: faci
pauze, sari pasaje ori le citești pe
diagonală, personajele sunt pre�
zente în nenumărate situații,
informația narativă este subîn�
tinsă pe mari suprafețe, dacă ra�
tezi să citești o pagină sau chiar
mai multe asta nu compromite
înțelegerea romanului. Or în pro �
za scurtă personajul este surprins
într�o singură situație, diavolul
narațiunii se poate ascunde într�un
singur gest, într�o replică, une ori
într�un singur cuvânt, iar finalul
e deschis, ambiguu, deconcertant.
Ritmul lecturii unei povestiri este
deci mai lent. 

Povestirea e mai scurtă nu
pentru că spune lucruri mai pu �
ține, ci pentru că multe lucruri
rămân nespuse. Romanul diva�
ghează și te însoțește, povestirea
sugerează și se lasă însoțită. Ideal
vorbind, proza scurtă se citește
mai ușor, dar se lasă citită mai
greu. De aceea, când aud că cineva
a citit într�o singură zi o antologie
sau un volum de povestiri eu sunt
circumspect că a citit cum tre�
buie. O proză scurtă, dacă e foarte
bună, îți produce o anume como �
ție, te destabilizează în sensul că
îți cere timp de gândire, de recu�
legere, pentru o vreme te împie�
dică să reiei lectura.

Am remarcat în timp două as�
pecte curioase ale cititorului ro �
mân. Mai întâi, autosuficiența pla� 
cată pe ceea ce aș numi pre zum ția
de pricepere,  situație în care gus�
tul personal distinge automat va�
loarea: „Proza aceasta nu�mi place,
[deci] e proastă“. Mulți evaluează,
hazardat sau arogant, un text lite�
rar în funcție de aderența lor la o
temă sau la un stil anume, ca și
cum valoarea ar fi o chestiune de
personalizare.

Apoi, am mai remarcat o anu �
me predispoziție pentru confort a
cititorilor care nu acceptă ca o
proză să�i intrige, să�i contrarieze,
să�i revolte. Anumiți cititori au
așteptări morale de la literatură,
vor ca ficțiunea să compenseze și
să corecteze viața, să ofere o va�
riantă ideală a existenței în care
adevărul, dreptatea și frumosul
sunt inseparabile, ca și cum lite�
ratura ar trebui să aibă calități
prescriptive și, dacă se poate, 

activiste, iar personajele să mili�
teze discret în numele unor valori,
oferind un ghid de bună conduită
umană. Or, cum spunea Philip
Roth, literatura nu e un concurs
de frumusețe morală.

Din toate aceste motive, im�
presia mea este că proza scurtă
are la noi mai degrabă cititori
ocazionali, care citesc volume de
povestiri din curiozitate sau ca re�
laxare între două romane, nu ur�
măresc genul în sine. Mi�ar plăcea
să știu că există și genul de cititori
pasionați care caută în anticariate
volume de proză scurtă apărute
înainte de ’89, de la Hortensia și
Sadoveanu (nu cel din volumele
cu tematică vânătorească) la Paul
Georgescu, Adriana Bittel, Tudor
Octavian, Mircea Horia Simio�
nescu și Mircea Nedelciu sau care
au citit și mari autori de proză
scurtă încă netraduși la noi (Eliza�
beth Taylor, Grace Paley, Delmore
Schwartz, André Dubois, Peter
Taylor, Cynthia Ozick, Louise Er�
drich, Lorrie Moore, Amy Hempel,
Tobias Wolff, W.T. Vollmann,
David Means – ca să enumăr doar
din literatura de limbă engleză).
Nu știu dacă avem genul acesta de
cititori, dovadă că atunci când se
scrie despre proza scurtă, pe blo�
guri sau pe Goodreads, dar și în
reviste, în general lipsesc refe �
rințele ori sunt arbitrare.

Și apoi, cum stau lucrurile în
rândul autorilor din noua
generație? Mai este astăzi proza
scurtă privită mai ales ca un gen
pregătitor înaintea marelui,

mult-visatului roman? 

Mirajul romanului este legendar și
se întâmplă rareori ca un prozator
să îi reziste. În literatura lumii
există prozatori care au scris ra�
reori lung: Cehov, O. Hen ry, Carver,
Salinger, Borges, Cortázar, Casares,
Čapek, Buzatti, Harms, Cheever,
Berlin, Munro, Davis, Chiang, ca să
dau doar aceste nume dintre cei
traduși la noi, sau Caragiale, Co �
sașu, Bittel, Petrescu, Ilea. Dar
aceștia sunt, de fapt, foarte puțini
în catalogul universal al prozei de
ficțiune. Dacă însă în alte literaturi
e relativ comun ca un mare scriitor
să alterneze romanele cu proza
scurtă (de la Hrabal, Maugham,
Bashevis Singer, Nabokov, Bellow,
Philip K. Dick sau Baldwin la Denis
Johnson, Salter, Ford, Ishiguro, Mu�
rakami, Chimamanda, Ali Smith,
Lahiri sau Tolstaia), la noi nu prea
se întâmplă așa. Personal, regret că
Gabriela Adameșteanu nu mai
scrie proză scurtă și sper ca Mircea
Cărtărescu să nu se fi oprit cu Fru�
moasele străine.

Cât despre tineri, e prematur.
Lavinia Braniște, dar nu e singura,
pare să se fi dedicat cu totul ro�
manului, Diana Geacăr continuă
să scrie doar proză scurtă, pe când
alții, chiar și când scriu proză
scurtă, preferă să creeze niște le�
gături, chiar vagi, între proze și
apoi să scrie pe copertă „roman“.
Eu cred că asta denotă o lipsă de
respect față de ambele genuri. 

Mai este însă un aspect: dacă
ar exista reviste care să plătească
pentru proze scurte, ar exista
tentația, poate chiar o motivație
serioasă. Au făcut�o „Dilemateca“
și „Iocan“, o mai face acum „Fami�
lia“, noua serie. Dar, spre compa �
rație, numai în Statele Unite există
peste două sute de reviste care pu�
blică regulat povestiri. 

În continuare, autorii români
under 40 pătrund greu pe piața
internațională de carte, fie că ne
referim la volume individuale,
fie că ne rezumăm la prezențe în
antologii. Și cum volumul de
față le este dedicat în mare mă-
sură autorilor din această cate-
gorie de vârstă, ce soluții ai ve-

dea în privința asta? 

Nu vreau să supăr pe nimeni, căci
aici mă includ și pe mine, dar nici
nu cred că avem forță pentru a ex�
porta proză, iar când acest lucru
se întâmplă, cu foarte puține ex �
cepții, consecințele sunt modeste.
Avem o piață care produce anual,
în medie, două/trei romane și un
singur volum de proză scurtă cu
adevărat bune, deci exportabile.
Or nivelul prozei under 40 care se
publică în State, spre exemplu,
este copleșitor. La poezie stăm
foarte bine, dar poezia oricum are
un circuit cumva închis. 

Însă mă tem că avem comple�
xul traducerii, de care ne putem
lipsi. Amos Oz spunea într�un in�
terviu că scopul scriitorului este
să fie citit mai întâi în propriul
cartier înainte de a fi citit în alte
țări; or noi nu suntem citiți și
recenzați nici măcar acasă. Cine să
te traducă în Germania, în Franța
sau în UK dacă tu vinzi acasă două
mii de exemplare la care ai trei re�
cenzii serioase?! Și nici nu mai

avem un ICR care să sprijine tra�
ducerile, să facă antologii sau ca�
taloage serioase pentru târgurile
de carte, să organi zeze școli de
vară pentru traducători etc. Când
a făcut toate astea, a existat o ex�
plozie de cărți româ nești traduse.

Asociezi proza scurtă cu un
sprint, „o cursă de viteză dificilă
și spectaculoasă“. De ce ai spu-
ne că e neapărată nevoie pentru
a fi un prozator de top, cu ade-

vărat remarcabil?

De trei lucruri, cum ar spune So�
merset Maugham, doar că nu știe
nimeni care sunt acestea. 

Revenind la Kivi. Sosiri/Plecări,
povestirile din antologie abor-
dează o paletă largă de teme, de
la revoluție la pandemie, de la
violență domestică la imigrație,
cum vorbesc textele de față des-

pre noi, cei de aici și de acum?

Temele sunt, într�adevăr, anco�
rate în problematici actuale: copii
crescuți de bunici pentru că pă �
rinții sunt plecați la muncă în
străinătate, crime din timpul Re �
voluției încă nerezolvate, dimen�
siunea înspăimântătoare a poftei
de bani și putere a Bisericii Orto�
doxe, burnout�ul corporatist, dra �
me de familie și drame identitare,
tensiunea și secretele din cuplu
sau dintre părinți și copii… Cum
vorbesc aceste povestiri despre
noi? Cu îndrăzneală, curiozitate,
înțelegere, compasiune.

Kiwi este o carte lucrată în pe-
rioada pandemiei. Cum a fost
pentru tine această perioadă,
prin ce îți va rămâne în minte,
dincolo de o primă ediție a unei
antologii de proză scurtă, care
anunță de fapt un proiect

ambițios dedicat genului?

Pentru mine, pandemia a fost o pe�
rioadă neașteptat de liniștită și de
benefică. M�am mutat la țară, unde
viața e mult mai tihnită, mai ief�
tină și mai îndepărtată de rețelele
sociale decât la oraș. Și da, Kiwi va
continua, căci vara aceasta a avut
loc a doua serie de tabere din care
voi selecta o parte din povestirile
pentru ediția de anul viitor. SDC

Povestirea e mai scurtă nu pentru că
spune lucruri mai puţine, ci pentru că
multe lucruri rămân nespuse. Romanul
divaghează și te însoţește, povestirea su-
gerează și se lasă însoţită. Ideal vorbind,
proza scurtă se citește mai ușor, dar se
lasă citită mai greu. 
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– FRAGMENT –

Am luat�o la dreapta, ocolind tur�
nurile. Marmura pe care o trânti�
seră în loc de asfalt era  . Pe una
dintre băncile care înconjurau
perimetrul curții turnurilor dor�
mea un boschetar. Când am tre�
cut pe lângă el m�am smucit
in voluntar, sărind într�o parte, ca
și cum cineva ar fi întins mâna și
m�ar fi tras din calea jetului de
urină ce a țâșnit din penisul atâr�
nând ca o sondă în șlițul bosche�
tarului care dormea. 

Mai departe am luat�o din nou la
dreapta și am pornit în direcția câr�
ciumii bătrânești. În fața supermar�
ketului de la jumătatea drumului era

un alt boschetar. Îl cunoșteam din
vedere. Pe vremea când umblam
frecvent prin zona aceea, obișnuia
să mă salute atunci când treceam
pe lângă el. Saluta pe toată lumea,
dar mai întâi trebuia să vadă oa�
menii respectivi intrând în super�
market. Am presupus că avea
memorie vizuală și îi ținea minte
pe toți clienții pentru a�i saluta
ulterior. 

Odată, în timp ce așteptam în
fața magazinului, a venit la mine
cu intenția clară de a�mi vorbi.
Plouase toată ziua, iar parcarea
supermarketului era plină de
bălți. Boschetarul a sărit peste fie�
care baltă dintre noi. Mi se părea
deopotrivă simpatic și repulsiv.
„Să nu mai iei apă de�aici, din sti�
cle… Te fraierești! Ia uite la mine“,
și și�a plesnit bicepsul. „Eu stau la
casă, de cinci ani beau numai apă
de ploaie, și ia uite!“ S�a plesnit a
doua oară. „Eu stau la casă și am
în permanență un butoi mare

afară, sub geam, îl țiu să se�adune
apă și beau cu săptămânile. Și 
ia�uite!“, și s�a plesnit pentru ul�
tima dată înainte să plece. 

Cârciuma bătrânească avea, ca
de obicei, un grup de oameni adu�
nat pe prispa din față, unde fusese
improvizat un fumoar. Am simțit
privirile tuturor mane vranților de
cuie de tron cum mă scanează.
Știau că nu eram de�al locului. Pri�
virile lor m�au urmărit până când
am intrat în scara blocului. 

Cu excepția culoarelor adia�
cente, unde se găseau garsonierele,
pe scara blocului domnea bezna.
Era un bloc cu garsoniere mici,
unde camera în sine, baia și bucă�
tăria erau toate înghesuite pe
suprafața unei sufragerii obișnuite.
Nu era racordat nici la gaze, nici la
căldură, nici la apă caldă. Majorita�
tea celor care locuiau acolo își in�
stalaseră un boiler. Iarna stăteau
cu calorifere electrice. 

Prin întuneric am reușit să re�
cunosc placa din lemn pe care fu�
sese inscripționată cifra doi. Din� 
tr�un motiv sau altul, de fiecare
dată când vedeam acea plă cuță, in�
diferent cât de multe bagaje căram,
îmi simțeam mușchii relaxându�se
suficient cât să permită durerii
cauzate de urcatul scărilor să înce�
teze. Ajunsesem la jumătate, încă
pe atât și aveam să fiu sus. 

Pe palierul etajului al patru�
lea, penultimul, mirosea puternic
a gunoi. Am scanat fugitiv pragu�
rile tuturor ușilor pe lângă care
am trecut. În afară de câteva uscă�
toare de păr și un cărucior de
copil nu am găsit nimic acolo. Mi�
rosul trebuie că venea de undeva
dinăuntru. 

Palierul era luminat de un
bec foarte slab cu lumină albastră.
Acesta și cele două aripi ale parte�
rului erau singurele paliere ilumi�
nate din întreaga clădire. Becul cu
lumină albastră probabil fusese

improvizat. Crea impresia unui
neon publicitar dintr�o zonă de�
zafectată. 

M�am oprit la jumătatea culoa�
rului pentru a�mi recăpăta suflul.

Câteva uși mai încolo, chiar
în capăt, m�am oprit în fața garso�
nierei numărul 97. Mi�am amintit
că de fiecare dată băteam la ușă și
pumnul mi s�a oprit la jumătatea
drumului. Degetele mi s�au întins
și mâna mi s�a îndreptat către bu�
tonul soneriei. Seara abia înce�
puse; era foarte probabil ca străi� 
nii, posibil vecini, să bată pe la uși
la ora aia. 

Am apăsat îndelung butonul,
gândindu�mă în tot acel timp că
nu mă pregătisem pentru even�
tualitatea în care avea să întrebe
cine e la ușă. 

Am luat degetul de pe buton
și am bătut de câteva ori cu pum�
nul în ușă, așa cum făceau cei care
veneau la verificat de contoare.
Am lovit în ușă cu pumnul stâng,
întrucât cel drept avea întipărit în
memoria musculară un anumit

ritm după care să bată la uși, ritm
care m�ar fi dat de gol. 

În cele din urmă, mi�a des�
chis. Era pe jumătate învăluită de
întunericul din cameră; așadar,
obiceiurile nu și le schimbase.
Nici culoarea părului, de altfel.
Mixtura de întuneric, păr indigo
și sprâncene pe jumătate rase îi
evidenția aspectul de vrăjitoare. 

M�a privit cu uimire, după
care, fără să scoată un sunet, a dat
să�mi închidă ușa în față. Mă aș �
teptam la o asemenea primire.
Ușa s�a lovit de vârful pantofului
meu. Crezând că blocajul era din
cauza ușii în sine, a tras de ea și
apoi a încercat din nou să o în�
chidă. Același rezultat. În clipa în
care ochii i�au căzut pe locul în
care îmi înfipsesem piciorul, am
împins�o înăuntru. Spatele i s�a
izbit de perete. Parcă anticipând
ce aveam de gând să fac, vrăjitoa�
rea m�a apucat de păr. M�a prins
de părul din creștet, zona cea mai
delicată a scalpului meu. Am sim �
țit cum îmi dau lacrimile. SDC

Teodor L. Nedeianu – Geaca lui Kafka
„Suplimentul de cultură“ vă oferă în

avanpremieră un fragment din romanul 

Geaca lui Kafka de Teodor L. Nedeianu,

câștigătorul Concursului de Debut al Editurii

Polirom – 2021, care va apărea în curând 

la Editura Polirom.

CARTEA
Roman al unei dilematice maturizări, Geaca lui
Kafka se constituie dintr-o succesiune de
episoade din copilăria și tinereţea unui narator
solitar ce pare a căuta să-și depășească însingu-
rarea printr-o apropiere de tatăl său, de unii din-
tre colegii de școală sau de diferite personaje
feminine de care se simte atras. Evoluţia sa
interioară, deloc evidentă, trebuie descifrată în
scenele cu încărcătură metaforică în care își

prezintă experienţele marcate de angoase și ob-
sesii. Ca pentru a complica decodarea, între ast-
fel de scene care fac loc adesea straniului și
macabrului, atunci când nu sunt pur și simplu
delirante, se strecoară pasaje parcă scoase din
manuale de anatomie și fiziologie, apoi frag-
mentele unui discurs eseistic despre evoluţia cul-
turii în secolul XX. Remarcabilă este cu siguranţă
întrepătrunderea firească a realului cu fantasticul
în redarea a ceea ce, dincolo de etapele unei
maturizări, ar putea fi o dificilă ascensiune din-
spre confuzie și întuneric spre lumină și sens.

AUTORUL
TEODOR L. NEDEIANU
(n. 15 ianuarie 1996, Craiova),
câștigătorul Concursului de
Debut al Editurii Polirom, ediţia
2021, este absolvent al
Facultăţii de Filosofie, Universi-
tatea din București, unde a
obţinut licenţa și masteratul în
filosofia culturii. În prezent se
pregătește pentru un doctorat
la aceeași facultate. 
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MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

În atmosfera rece a unei case
prea mari și prea goale, cel
mai nou roman al scriitoarei
Lavinia Braniște contribuie la
cartografierea relaţiilor des în-
tâlnite în societatea modernă,
moștenitoare încă a unor
exem ple nefuncţionale de co-
municare și de iubire. Volumul
apărut recent la Editura
Polirom, Mă găsești când vrei,
prelungește și completează
diferitele ipostaze pe care o fe-
meie le poate experimenta de-
a lungul vieţii, în relaţiile cu
ceilalţi. 

Fragilitatea, trăsătură care defi �
neș te în mare măsură toate prota�
gonistele Laviniei Braniște, este
întotdeauna contrabalansată de o
forță aparte, de un punct de echi�
libru necesar pentru a putea
merge mai departe, descoperit cel
mai adesea aproape de final și nu
întotdeauna ușor de intuit. Aici,
acestei fragilități i se opune Vic�
tor, cel care o va atrage într�o
relație supusă, de la bun început,
unei analize semiobiective, cu
emoții dificil de gestionat. 

Victor e un arc tensionat, un
personaj care nu poate decât să
manevreze, după bunul plac,
emoții, sentimente, relații, fie per�
sonale sau profesionale. Pentru
abilul jongler, înconjurat de un
mister bine dirijat, o simplă întâl�
nire într�un aeroport e suficientă
pentru a porni de aici o relație
care se va derula, de cele mai mul �
te ori, conform voinței sale. Inten�
sitatea iubirii nu face decât să
adâncească dezechilibre de nevin�
decat într�un context neprielnic. 

E o relație de dependență și
care epuizează, un joc continuu al
amăgirii și al speranței în mintea
cuiva care nu a beneficiat de mo�
dele sănătoase de comunicare și
relaționare din partea părinților:
„Când vorbea despre indepen den �
ță, se referea la cea financiară, dar
despre independență emoțio nală

n�am vorbit niciodată, despre lu�
ciditate în relații și despre com�
promis. Vedeam independența
emoțională nu ca pe indiferență
sau detașare sau răceală, ci ca pe
abilitatea de a te desprinde și a ști
să te vindeci, dar asta era și este în
continuare în sfera idealului“. Ast�
fel, lucrurile plutesc la marginea
posibilului, lângă linia fină dintre
ceea ce este și ceea ce ar trebui, de
fapt, să fie. Evadarea nu se produce
decât dificil, tocmai din cauza ace�
lor piese�lipsă care întregesc ra�
reori portretul unui adult cu o
sănătate emoțională nealterată.

TIPOLOGIA NON-
COMUNICĂRII ÎNTRE
GENERAȚII

În Mă găsești când vrei avem tipo�
logia non�comunicării între gene �
rații, supraviețuirea prin forțe
care se destramă și se recompun,
centrifugate de relații toxice și ne�
sănătoase. Protagonista nu își
cunoaște pe deplin abilitatea de a
schimba ceea ce nu o ajută, își
vede, în schimb, cu o luciditate
dureroasă, neajunsurile, defec�
tele, toate lucrurile pe care le con�
sideră puncte slabe, dar care,
într�o lume a idealului, ar fi cali �
tăți care ar permite unei relații să�
nătoase să se dezvolte. 

Aici, însă, prada își întâlnește
vânătorul, astfel că zarurile sunt
aruncate, iar finalul se poate pro�
duce după același tipar tulbure,
plin de plecări și reveniri. Sunt
prinse, într�un singur om, povești
multiple, memoria aceleiași per�
soane își amintește fiecare du�
rere�despărțire: „Cum să te cerți
pe tine că nu poți să spui stop?
Asta e povestea pe care o spun –
povestea unor nesfârșite și impo�
sibile despărțiri. De când îți dai
seama că e mai bine fără el decât
cu el, dar fără să poți pune în cu�
vinte mai mult de atât. Fiindcă de�
vine îngrozitor de complicat din
prima clipă“. Creionarea persona�
jelor e făcută cu îndemânare, dan�
sul continuu și amețitor, ca un
vertij al sentimentelor, e executat

cu măiestrie de Lavinia Braniște
și de această dată. 

Forța protagonistei vine din
această analiză continuă a nepu �
tinței, analiză suficientă, prin cla�
ritatea ei, pentru a oferi impulsul
necesar de a�și sprijini părinții
desprinzându�se, în cele din ur �
mă, de relația care o înghițea, din
ce în ce mai mult, într�un hău al
nefericirii și pierderii de sine. 

Este o relație „granulată, abra �
zivă“, în care „nimic nu era lin și
neted“ și în care frumusețea era
trăită doar în „momente crepuscu�
lare“, acolo unde binele se arăta su�
ficient cât să hrănească iluzia unui
viitor posibil, o amăgire continuă. 

Se remarcă, totodată, nebu�
loasa veridică în care îi aruncă pe
părinții săi despărțirea după o
viață trăită împreună, după o
relație care ascundea răni, o re �
lație extraconjugală de�a lungul
mai multor ani și o lipsă aproape
totală a comunicării autentice.
Este astfel construit cu abilitate
cadrul pentru tiparul relațional al
generației următoare, cu moște �
niri ascunse în inconștient, cu ti�
pare care distorsionează sentimen
tul de apartenență: „A fost o anu�
mită luciditate în relația cu spa �
țiul, o distanță întotdeauna acolo,
de parcă aș fi fost mereu pregătită
să pierd acele locuri, mult prea
conștientă că nu sunt ale mele.
Chiar și apartamentul părinților
a fost un astfel de teritoriu, în care
eu m�am simțit doar în trecere,
timp de douăzeci de ani. Mi�au
făcut o favoare că m�au găzduit
până m�am pus pe picioare. Poate
că toate astea veneau dintr�o
senzație de inadecvare înscrisă în
ADN, dar care era compensată de
capacitatea de adaptare“. 

Convinsă că „nimeni nu vrea
ce nu se vede“, conștientă de pro�
priul sine, dar cu prea puțină în�
credere, împarte același drum al
neadaptării, al sentimentului per�
manent de inadecvare. Din tr�o
anu mită perspectivă, relația ar
putea fi cu mult mai toxică decât
e lăsat să se vadă, dincolo de acele
momente de bucurie împărtășită,

clipele de care se agață, din ace �
lași sentiment de nesiguranță. E
un roman al unei retrospective,
relația e sub o lupă necesară vin�
decării, necesară următorului
pas. Lavinia Braniște acordă per�
sonajelor sale o salvare tocmai
din această autocunoaștere care
nu apare întotdeauna la momen�
tul potrivit și care creează astfel
contextul pentru aprofundarea
unor greșeli firești naturii umane
și imperfecte. 

PUNCTUL FINAL, 
ASUL ASCUNS DIN 
MÂNECA AUTORULUI

Un atribut aproape specific, de re�
marcat, constă în încheierea unui
pact la finalul unui drum pe care îl
decide personajul principal. Într�un
moment de sinceritate absolută,
dezarmantă, față în față cu prezen�
tul din care relația nu mai face
parte, iubirea ajunge să fie „o cons �
pirație a minții tale, un loc din care
ieși bulversat, pentru a constata că
l�ai iubit pe celălalt total și devas�
tator și că așa se poate iubi numai
un om pe care nu�l cunoști“. 

Se ajunge astfel la cunoaș �
tere, la trecerea unei granițe din�
colo de care se poate vedea mă �
sura în care mintea a fost, în tot

acest timp, dealerul care a îm păr �
țit cărțile. „Dârele lungi ale des �
părțirii“ conduc până aici, în acest
punct necesar, salvator, în care
mintea poate merge mai departe,
în care poate continua, de acum,
cu schema dejucată în întregime. 

Întreaga călătorie, cu provo�
cările care nu lipsesc din roman,
este justificată, parcursul este
vital pentru o redescoperire, pen�
tru o regăsire în mijlocul abando�
nării propriului sine. Raportul de
forțe se schimbă, masa de joc se
răstoarnă, cheia ajunge să fie în
mâinile celei care alege să se sal�
veze, regăsind o forță pentru care
nu a avut niciun alt exemplu.
Poate că tocmai aici moștenirea se
zdruncină, iar tiparul comporta�
mental se fărâmă. 

Adevărul despre ceea ce se
poate îndeplini iese la iveală, auto�
rul scoate din mânecă asul ascuns.
Fragil prin empatie, dar nu prin
structură, cu franchețea unor fraze
a căror forță dă uneori punctul de
greutate al întregului roman, Mă
găsești când vrei e o invitație au�
tentică la redescoperirea sinelui
imperfect, dar valoros. SDC

Lavinia Braniște, Mă găsești când vrei,
colecţia „Ego. Proză“, Polirom, 2021

Un roman care
poartă „dârele 
lungi ale despărțirii“
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Cu franchețe, despre scris și viață,
alături de David Lodge

CONSTANTIN PIȘTEA

Așa cum scrie la începutul primei
părți a memoriilor sale, Lodge a
„tras în piept prima gură de aer“ la
28 ianuarie 1935, un moment în
care nori de furtună se îngrămă�
deau deasupra Europei. Născut
într�un ceas bun. Memorii (1935�
1975) (2015; Polirom, 2016, tradu�
cere din limba engleză și note de
Radu Pavel Gheo) spune povestea
primilor 40 de ani din viața sa,
marcați la început de evenimente
care au presupus atât suișuri, cât și
coborâșuri și o educație ce l�a pro�
vocat ulterior să�și caute drumul
ca scriitor. „Aceste memorii poves�
tesc cum am devenit eu scriitor –
în principal de proză și de critică
literară –, pornind de la primele
încercări literare și influențele ce
mi�au marcat ulterior scrisul, și
acoperă ceea ce, în momentul în
care lucrez la ele, înseamnă prima
jumătate a vieții mele, până la vâr�
sta de patruzeci de ani.“

Cu numeroase trimiteri către
familie, primul volum autobiografic

se bazează pe amintiri personale,
stimulate de o colecție valoroasă de
scrisori, fotografii și alte documente.

David Lodge mărturisește că, dacă
ar fi fost întrebat, între zece și pai�
sprezece ani, ce ar fi vrut să devină

când avea să fie mare, ar fi răs�
puns invariabil „reporter sportiv“.
„În anii aceia principalul meu in�
teres în viață și obiectul central al
emo țiilor mele era sportul, adică
feluritele sporturi existente, dar
în primul rând fotbalul și criche�
tul, ale căror campionate își îm �
păr țeau anul între ele.“ 

Emoționantă evocarea părin �
ților și în special cea a mamei,
care a știut să fie un element de
echilibru: „Cum ea nu avea o ca�
rieră profesională care să�i ofere
împliniri și nici nu era foarte in�
teresată de lucrurile care ne pa�
sionau pe tata și pe mine, precum
muzica, literatura și sportul, a fost
marginalizată și a devenit un fel
de servitoare a noastră: făcea
cumpărături, avea grijă de gospo�
dărie și ne servea la masă, adesea
pe fiecare separat, în momente 

diferite, în funcție de orarele
noas tre“. Ceva mai târziu, în celă�
lalt volum autobiografic, David
Lodge va surprinde emoționant
clipele în care și�a vizitat la morgă
mama decedată: „Contururile chi�
pului ei, odinioară atât de plăcute,
erau acum scobite și împuținate,
cu pielea adunată strâns pe oase.
M�am aplecat s�o sărut pe frunte
și atingerea pe care am simțit�o pe
buze a fost la fel de rece și de ri�
gidă ca a unei marmure. Orice
alte gânduri îmi vor fi trecut prin
minte, nu mi le mai amintesc. Nu
am plâns. Nu o fac niciodată“.

Din astfel de imagini, supra�
puse de�a lungul a peste o mie de
pagini, sunt construite cele două
volume autobiografice. Sunt deta�
lii legate de începuturile vieții de
scriitor, de felul în care l�a in fluen �
țat educația catolică, de primele iu�
biri, primii ani de căsnicie, serviciul
militar, accidente, șansă, dragoste
și explicații cu privire la felul în
care evenimentele trăite au fost fil�
trate ficțional și redate în scris, în
numeroasele sale romane. 

În privința receptării catoli�
cismului, am remarcat ironia și
umorul lui David Lodge când a ex�
plicat cum l�a făcut rigiditatea re�
ligiei să se îndepărteze de lucruri
care îi fuseseră inoculate în copi�
lărie. De pildă, acum privește ro�
zariul drept „cel mai cumplit
meșteșug de tâmpenie din prac�
tica religioasă catolică“, care im�
plică recitarea mecanică a unor
rugăciuni, în timp ce ar trebui să
meditezi la „tainele“ credinței. 

Dincolo de felul în care pri �
vește David Lodge catolicismul,
este interesantă și perspectiva pe
care o are în legătură cu Dumne�
zeu. El povestește la un moment
dat despre Marcus, capelan vreme
de mai mulți ani pentru studenții
catolici de la University of Edin�
burgh, cu care a păstrat legătura.

David Lodge, un clasic în viață al literaturii britanice,
rezumă în volumele sale de memorii legăturile dintre viața
personală și cariera de scriitor, ca și pe cele dintre activi-
tatea didactică universitară și lumea literară, în care a

pășit nu ca un învingător înainte de luptă, ci mai degrabă
ca un truditor. Un mare scriitor, dublat de un caracter 
deosebit, care s-a confruntat pe parcursul devenirii sale
cu formarea sa profund catolică.

DAVID LODGE (n. 1935) a studiat limba și litera -
tura engleză la University College London, iar
după absolvire a obţinut un master și un doc-
torat în teoria literaturii. Între 1950 și 1987 a
predat la University of Birmingham, apoi s-a
dedicat în întregime carierei literare. Ro-
mancier, dramaturg și scenarist, David Lodge 
s-a afirmat în mare măsură odată cu succesul
trilogiei campusului universitar, alcătuită din ro-
manele Schimb de dame (1975, distins cu
Hawthornden Prize; Polirom, 2001, 2003, 2015),
Ce mică-i lumea! (1984; Polirom, 2002, 2003,
2011) și Meserie! (1988; Polirom, 2002, 2003,
2012), ultimele două fiind nominalizate la
Booker Prize. 
La Editura Polirom au mai apărut romanele
Răcane, nu ţi-e bine! (1962; Polirom, 2004,
2013), Muzeul Britanic s-a dărâmat! (1965;

Polirom, 2003, 2013), Afară din adăpost (1970;
Polirom, 2005, 2011), Cât să-ntindem coarda?
(1980; Polirom, 2004, 2011), Vești din Paradis
(1991; Polirom, 2003, 2013), Terapia (1995;
Polirom 2002, 2003, 2012), Crudul adevăr 
(1999; Polirom, 2006), Gânduri ascunse (2001;
Polirom 2003, 2004, 2013), Autorul, la rampă!
(2004; Polirom, 2006, 2011), Mort de surd 
(2008; Polirom, 2009) și Bărbatul făcut din 
bucăţi (2011; Polirom, 2011). 
David Lodge a mai publicat numeroase lucrări
de teorie literară, piese de teatru, cele două
cărţi autobiografice – Născut într-un ceas bun.
Memorii (1935-1975) (2015; Polirom, 2016) și
Norocul scriitorului. Memorii (1976-1991) (2018;
Polirom, 2021) – și volumul Bărbatul care nu 
voia să se dea jos din pat și alte povestiri
(2016; Polirom, 2017).
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Afectat de „o boală teribil de chinui�
toare, care îl schilodea încetul cu
încetul și pe care a îndurat�o cu o
tărie sufletească de sfânt“, Marcus a
murit la 78 de ani, iar contrastul
dintre caracterul său și suferința pe
care a fost nevoit să o îndure i�a ri�
dicat un mare semn de întrebare lui
David Lodge. „E una din numeroa�
sele povești de acest fel și pe care
îmi vine greu să le împac cu ideea
unui Dumnezeu plin de iubire.“

O secvență care are de�a face
cu felul în care gândește astăzi
David Lodge relația sa cu Dumne�
zeu este cea în care detaliază un
accident grav de mașină, cu el la
volan, și cu cei dragi alături, din
care au scăpat cu toții teferi, deși
s�au aflat la foarte mică distanță
de un dezastru. „Scăpaserăm cu
viață într�un fel care e descris de
obicei cu vorbele ca prin minune,
iar catolicii evlavioși, așa cum era
soacra mea, ar fi pus această sal�
vare în seama lui Dumnezeu și

i�ar fi mulțumit cu fervoare pen�
tru intervenția sa divină. Eu, însă,
nu am făcut�o. Asta ar fi însemnat
că Dumnezeu refuzase să le facă
aceeași favoare tuturor oamenilor
care muriseră sau fuseseră grav
răniți în accidente de mașină în
ziua aceea, dintre care mulți –
poate chiar majoritatea – meritau
la fel de mult ca noi să scape. Nu
mai credeam într�un astfel de
Dumnezeu. Știam că scăpaserăm
printr�un noroc chior. Am simțit
un val de recunoștință, dar care
nu era adresată nimănui.“

Un episod cel puțin la fel de
emoționant se petrece atunci
când David și soția lui, Mary, au al
treilea copil, despre care vor rea�
liza că suferă de sindromul Down.
„Pentru mine a fost un șoc teribil“,
povestește David. „Mă imagina�
sem într�un lift care ne ducea pe
mine și pe familia mea pe piscuri
tot mai înalte de reușite, bucurii

și fericire, iar acum, dintr�odată,
totul se blocase definitiv. Fantas�
mele vagi ale viitorului luminos
pe care mi le făurisem nu inclu�
deau îngrijirea unui copil cu un
handicap mintal. Pentru Mary și
pentru mine primele zile și săptă�
mâni de după acel moment au
fost foarte greu de suportat: a tre�
buit să păstrăm o aparență de ve�
selie pentru Julia și Stephen, care
erau încântați de frățiorul lor mai
mic, să le dăm vestea părinților,
prietenilor și colegilor și să ne îm�
păcăm cu faptul că eram obiectul
îngrijorărilor, înțelegerii și com�
pătimirii acestora. Când m�am
dus la muncă a doua zi după ce am
aflat adevărul despre Christopher,
prima grupă cu care aveam curs a
intrat în sală cu un aer solemn 
și spăsit.“

Astfel de situații, pe care
scriitorul le aduce la cunoștința
cititorilor săi cu mult curaj, con�
tribuie la senzația de intimitate
pe care o ai parcurgând autobio�
grafia, în ambele sale părți. Curaj
și sinceritate atunci când vine
vorba despre familie, dar și des�
pre scris, despre felul în care îi
erau receptate cărțile, și nu doar
la începutul carierei. Dezamăgit,
dar franc, Lodge a notat așa în le�
gătură cu una dintre cărțile sale:
„A avut foarte puține recenzii și
numai două dintre ele erau cu
adevărat pozitive, iar una, scrisă
de prietenul meu Bernard Ber�
gonzi, care o publicase fără s�o
semneze în TLS, era sinceră, dar
nu tocmai dezinteresată“. 

Și tot cu franchețe a povestit
David Lodge și despre felul în care
a trăit el serviciul militar, cel care
i�a confiscat doi ani din viață. A
comparat acea perioadă cu o con�
damnare la închisoare pentru o
infracțiune pe care nici n�o comi�
sese. „Sarcini repetitive și neplă�
cute într�o tovărășie dintre cele

mai nesuferite“, unde „singurul
lucru pe care îl puteai aștepta cu
nerăbdare era inevitabila ei înche�
iere“. „Câteva săptămâni de in �
strucție militară de bază au fost
suficiente pentru a mă convinge de
beneficiile unei profesii în care ești
plătit ca să citești cărți, să le judeci
și să vorbești despre ele, timp în
care să le poți scrie și pe ale tale.“

Partea a doua a scrierilor au�
tobiografice, Norocul scriitorului.
Memorii (1976�1991) (2018; Poli�
rom, 2021, traducere din limba en�
gleză și note de Radu Pavel Gheo),
nu acoperă tot 40 de ani, ca prima
parte, ci numai 15, din motive pe
care scriitorul le�a pus pe seama
cantității mai mari de informații
disponibile în legătură cu anii de
mijloc ai vieții sale. A fost perioada
în care el a început să umple do�
sare și bibliorafturi cu scrisori,
atât personale, cât și legate de pro�
fesie, și în care a scris din când în
când jurnale ori alte mărturii în
urma unor proiecte sau călătorii.

Uneori, amintirile sunt între�
rupte de relatări ale experiențelor
proprii din ziare sau reviste, Lodge
fiind convins că o mărturie proas�
pătă oferă o perspectivă mai exac tă
și mai expresivă asupra unui eveni�
ment, decât o redare peste ani, prin
filtrul memoriei. „Am apelat la sur�
sele respective atunci când mi s�a
părut potrivit și n�am ezitat să folo�
sesc cuvintele de acolo, fie în chip
de citate, fie integrate în istorisirea
de față, atunci când n�am putut găsi
altele mai bune.“

Reflectând o perioadă extrem
de bogată în apariții editoriale,
această parte a autobiografiei este
înțesată de evenimente și călăto�
rii, de trimiteri la tot felul de
personalități literare și nu numai,
de conexiuni între momente trăi �
te și reflectarea lor în cărțile publi�
cate. „O bună parte din actul scri� 
sului constă în citirea și recitirea a

ceea ce ai scris, încercând să ci �
tești ca și cum n�ai fi scris tu, pen�
tru a evalua impresia pe care o
lasă, iar apoi revizuind acolo
unde pare potrivit s�o faci.“ Totul
arată ca un șir neîntrerupt de
surse de inspirație, cu scriitorul
ca în mijlocul unui vârtej, atent la
tot ce se petrece în jurul său și, în
același timp, concentrat la proiec�
tele sale. „Fiecare modificare a as�
pectului fizic al textului – de la
manuscrisul propriu�zis la dacti�
logramă, de la dactilogramă la pa�
ginare și de la paginare la primul
exemplar al cărții legate – îl în�
străinează într�o anumită măsură
pe scriitor de text, permițându�i
să vadă greșeli ce i�au scăpat ante�
rior și care trebuie reparate, pre �
cum și noi posibilități de îmbu� 
nătățire, până se ajunge la ultima
etapă – prima ediție tipărită și le�
gată a cărții –, când e prea târziu
ca să mai schimbi ceva.“

Însă din această parte a doua
a autobiografiei lui David Lodge,
cea mai puternică amprentă mi s�a
părut cea a căsniciei sale. Cum
cărțile sale explorează și tema
infidelității în cuplu, Lodge a fost
întrebat nu de puține ori dacă a
avut vreodată legături amoroase
ilicite. „Cum spun adesea, perspec�
tiva mea asupra revoluției sexuale
ce s�a desfășurat în timpul vieții
mele a fost întotdeauna cea a unui
corespondent de război, nu cea a
unui participant.“ Iar el a ales fide�
litatea. „Am avut mai multe motive
s�o fac, printre care și si guranța că
Mary era la fel de ata șată de acest
principiu și n�ar fi acceptat să fie
altfel, precum și responsabilitatea
noastră comu nă față de copii și în
special față de Christopher. De
asemenea, condiționarea impusă
de edu cația mea catolică a jucat în
mod cert un rol, deși de�acum nu
mai cred că mi�aș pune în pericol
sufletul nemuritor dacă aș comite
adulter.“ SDC

David Lodge despre frumusețea 
romanului Ulise de James Joyce

„Una dintre reușitele majore ale lui Joyce în acest roman a fost că
a creat stiluri distincte pentru cele două personaje principale ale
sale, Stephen și Bloom, nu doar în felul cum vorbesc, ci și în felul
cum gândesc și simt, iar apoi a găsit un al treilea, tot diferit și la
fel de expresiv, pentru Molly Bloom. Dar pe lângă faptul că ne de-
scrie, cu un realism al detaliului mărunt nemaiîntâlnit, traiul mate-
rial și spiritual al acestor personaje, Joyce ni le prezintă pe par-
cursul cărţii și prin lentilele distorsionante ale unor stiluri felurite
de discurs specializat și artificial – jurnalism cotidian, parodie
literară, suprarealism, catehism, ficţiune romantică ieftină pentru
femei și alte câteva –, astfel că romanul este în același timp unul
despre propriul său mediu și limbaj, dar și unul despre lume.
Acesta este motivul pentru care, atunci când romancierilor li se
cere să numească opera de ficţiune pe care o admiră cel mai
mult, Ulise iese adesea pe primul loc în sondaj și din același motiv
cititorii care caută doar divertisment rareori ajung să înainteze
foarte mult cu lectura romanului.“

Apariția și dispariția unui personaj interesant
„După vizita în Polonia am hotărât să introduc în Ce mică-i lumea! un personaj polonez. Se numea
Wanda Kedrzejkiewicelska (numele polonez cu cel mai mare număr de consoane pe care am reușit
să-l găsesc), era o tânără lectoriţă la Universitatea din Łódź și se specializase în teatrul absurdului din
Marea Britanie, fapt care ei nu i se părea deloc absurd, ci o analogie de un realism sumbru cu viaţa
din Polonia. Am scris o scenă sau două în care o arăt stând la coadă la cârnaţi ca să-i gătească cina
soţului ei, timp în care citește The Birthday Party și se gândește cu o patimă neostoită la promisiunea
unei invitaţii la un curs de vară organizat de British Council la Oxford, după care am hotărât că
invitaţia nu se va concretiza și că Wanda își va petrece întreg romanul străbătând orașul cu tramvaiul,
în căutarea unor potenţiale cozi la alimente, și că va fi dureros de exclusă din intrigă și din toată
distracţia de care au parte celelalte personaje. Dar personajul ei a refuzat să prindă viaţă și mi-am
dat seama că greutăţile întâmpinate de tinerii universitari polonezi pe care îi întâlnisem – și de
naţiunea poloneză în general – erau prea înfiorătoare pentru a le include în satira mea relaxată 
despre campusul global. Așa că am scos-o cu totul din poveste (...).“
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Se vorbește,
inevitabil, foarte mult
despre Facebook în
ultima vreme și foarte
mult despre noua
inițiativă a lui Mark
Zuckerberg: planul
straniu de a crea un
nou internet, inspirat
direct din celebre
romane SF.

Ce este acest „meta�vers“ la a cărui
construcție s�a înhămat oficial Fa�
cebook și care face să saliveze în�
treaga lume a giganților Tech?

Conform definiției, este un cu�
vânt născut din combinația dintre

prefixul „meta“ (dincolo) și „vers“
(de la „univers“), deci ar însemna
un „meta�univers“ prin care este
definit în acest caz conceptul unei
viitoare forme a internetului ce va
fi constituit de spații virtuale 3D
imersive. Este un concept tehno�
logic provenit, la fel ca multe al�
tele din SF. Numai că mulți
giganți tehnologici chiar vor să
construiască acest metaunivers
digital în care frontiera dintre
real și virtual ar trebui să se es�
tompeze până aproape de com�
pleta dispariție. Facebook se pla�
sează în prima linie a construcției
acestuia; recent firma a anunțat
crearea în UE a 10.000 de locuri
de muncă pentru specialiști de �
dicați exclusive construirii aces�
tui internet al viitorului.

Originea metaversului este li�
terară. Termenul a fost creat de

americanul Neal Stepehnson în
1992, într�unul dintre cele mai ce�
lebre romane ciberpunk, Snow
Crash, apărut și în traducere ro�
mânească. În carte, oamenii inter �
acționează ca avataruri unii cu
ceilalți sau cu entități digitale
într�un spațiu virtual 3D. Accesul
în metavers se face prin ochelari
speciali, iar acțiunile în acest uni�
vers virtual au efecte și în lumea
reală.

Conceptul nu era nou nici pe
vremea lui Snow Crash, în diverse
alte forme el a apărut în multe alte
producții ciberpunk. Un alt mare
autor al genului, William Gibson,
definea în romanul Neuromantul
conceptul de „ciberspațiu“, dar me�
taversul este distinct de acesta. În
vreme ce ciberspațiul lui Gibson
este un univers exclusiv virtual se�
parat de realitate, metaversul per�

Facebook se lasă
cuprins de visul SF
al „metaversului“ 



realitate. Abia prin 2030, spun
unele estimări, primele versiuni
ale acestuia ar putea fi oferite ma�
relui public. Până atunci, utiliza�
torii internetului pot vedea eboșe
ale acestui posibil univers digital
în diverse inițiative ale unor
giganți tech, într�o lume în care
publicul merge la concerte online,
iar monedele virtual sau NFT�
urile sunt un subiect constant de
discuție, interes și preocupare.

VIZIUNI PERICULOASE

Pentru unii comentatori însă, in�
teresul unor mari actori pentru
metavers este destul de îngrijoră�
toare. Mulți amintesc că, la ori�
gine, orice versiune a unui meta�
vers în science fiction este
distopic. „Este absurd și, în același
timp, revelator, faptul că inspi �
rația pentru metavers a fost o sa�
tiră“, scrie autorul unui articol în
„The Atlantic“. În Snow Crash, dar
și în alte povești ciberpunk, me�
taversul apare intrinsec periculos.
Iar termenul de Snow Crash, care
dă titlul cărții, se referă la un drog
digital creat pentru locuitorii me�
taversului, dar care are consecințe
și în viața reală.

Pentru „The Atlantic“ și alții,
șefii Big Tech trăiesc cu mintea în
fantezii SF (Zuckerberg și Jeff Be�
zos de la Amazon sunt mari fani
ai literaturii de gen), dar, în
același timp, au și inițiative cu
consecințe foarte reale pentru ve�
niturile lor. Scepticii consideră că
ideea de metavers este mai mult
o imagine a unui superviitor teh�
nico�luminos pe care marile com�
panii o vântură în fața publicului

pentru a distrage atenția de la
realități mai prozaice și de la pro�
bleme cu care aceste companii se
confruntă (de exemplu Facebook).

„Orice CEO din tehnologie“,
scrie „The Atlantic“, „știe că mi�
liarde de oameni trăiesc dincolo
de ecranele computerelor. Ei știu
că o companie, oricât de mare, nu
poate captura întreaga lume. Dar,
cred ei, există o alternativă: aceea
ce a convinge publicul să dea ato�
mii reali pe biți de informație, ma�
terialul pe simbolic, iar atunci oa�
menii vor lăsa să fie virtualizate
toate lucrurile care încă nu au fost
atrase în online. Încet și sigur,
această lume reală, necontrolabilă
de către marile companii va dis�
pare, lăsând în urma ei numai o
proaspătă și monetizabilă lume
virtuală. (...) Dacă ar deveni reali�
tate, metaversul ar deveni cel mai
mare oraș creat vreodată de o
corporație, un Amazon la o scară
planetară, o gaură neagră pentru
consumerism“.

Deocamdată, în ciuda pasio�
nantelor discuții online, metaver�
sul este doar teoretic. Nu se poate
ști cu exactitate dacă și când va
apărea și cum va arăta produsul
final. Important este că mari com�
panii sunt deocamdată interesate
să investească miliarde pentru a�l
realiza. Dacă va fi bun sau rău,
asta e o altă problemă. Dar, cum
această visată realitate viitoare va
fi creată de către marile corpo �
rații, e poate sănătos să te temi de
natura acestui metavers. SDC
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mite utilizatorilor să evolueze în
el, dar să fie conștienți și de lumea
reală. Se pare că acest lucru ar fi
realmente posibil acum grație
unei tehnologii dezvoltate de
firma Nissan numită invisible to
visible (I2V), o interfață de reali�
tate virtuală augmentată care, de
exemplu, permite ca parbrizul
unei mașini să poată fi populat cu
informație virtuală. Practic, ceea
ce ați văzut în filme precum Matrix
sau, mai ales, în Ready Player One
se vrea să devină acum realitate.

VIAȚA ÎN DOUĂ LUMI

„Metaversul este fantasma tuturor
dezvoltatorilor de jocuri video“,
explică Julien Pillot, un economist
specializat în piețe tehnologice.
Iar Zuckerberg, care a anunțat pu�
blic planul lui, consideră că acest
metavers va reprezenta „Sfântul
Graal al interacțiunilor sociale“.
„Nu reprezintă doar o versiune di�
gitală a lumii reale“, explică Julien
Pillot. „Ar trebui să fie un univers
în care ne bucurăm de același
grad de libertate ca în realitate,
cu un nivel de imersiune nema�
iîntâlnit până acum, fiindcă imer�
siunea nu se va mai face prin in�
termediul ecranelor.“

Și mai precis, visul acestor CEO
ai companiilor Big Tech este ca,
în viitorul apropiat, întreaga ome�
nire să trăiască practic, concomi�
tent, în două lumi, una reală, cea�
laltă digitală să existe un co  res �
  pondent al tuturor activități lor

din realitate, de la interacțiuni so�
ciale, culturale și de divertisment,
comerciale (mai ales) și cele care
țin de muncă și de economia pro�
priu�zisă.

Sau poate că rezultatul final va
fi mai aproape de universul halu�
cinant și teribil de colorat din
Ready Player One sau desenul
animat Wreck It Ralph în care
civilizația umană va fi redusă în
versiunea ei VR la un caleidoscop
de branduri bazate pe jocuri video
și filme de serie B.

Accesul în metavers se va face
prin casca de realitate virtuală, ale
căror prime versiuni sunt produse
deja de firme precum HTC, Nvidia,

Samsung sau Oculus, care a fost
cumpărat în 2014 de către Face�
book. Aceste aparate însă nu sunt
încă teribil de populare, „sunt
prea grele și incomode“, apreciază
Mark Zuckerberg. Iar asta repre�
zintă doar o parte a dificultăților
tehnologice pe drumul spre rea�
lizarea metaversului.

PER ASPERA AD METAVERS

Un alt aspect important al acestui
metavers care îl reprezintă lumile
virtuale care îl vor compune nu
vor fi realizate de o singură com�
panie. În mod teoretic, la fel cum
astăzi internetul este compus din
site�uri create de diverse entități,
la fel, metaversul va fi alcătuit din
spații digitale create și deținute
de diverse firme sau persoane in�
terconectate printr�un nou tip de
rețea multidimensională.

Iar asta arată o altă problemă
ce stă în calea creatorilor acestui
„internet la puterea a doua“. Pen�
tru a�l transforma în realitate, teh�
nologic vorbind, ar trebui găsit un
sistem unic de avataruri digitale
care să fie acceptat de către toate
companiile care lucrează la crea�
rea lui. Care să permită, de exem�
plu, ca o haină virtuală cumpărată
într�o lume creată de compania X
să poată fi purtată în toate cele�
lalte lumi digitale. Adevăratul me�
tavers nu va exista decât în clipa
în care această bază tehnologică
comună va fi identică. 

Dar, spun unii comentatori,
este greu de crezut că aceste com�
panii tech aflate într�o acerbă
competiție se vor grăbi să colabo�
reze. Prin urmare, luând în calcul
imensitatea sarcinii asumate de
constructorii noii lumi, metaver�
sul nu va deveni prea curând o
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Uriaș triumf în streaming, 
invazie pop culturală sud-
coreeană, fenomen mondial:
serialul Squid Game a devenit
un asemenea succes planetar,
încât a forţat postul Netflix 
să își refacă strategiile și 
calculele.

Este un succes care a luat prin
surprindere pe toată lumea, chiar
și pe producători, care nu și�au
imaginat nici o clipă că acest se�
rial distopic creat de un anume
Hwang Dong�hyeo va deveni un
asemenea fenomen încât este pe
punctul de a zdrobi pur și simplu
chiar și cele mai de succes pro �
ducții ale Netflix. Postul se con�
fruntă acum cu o creștere gigan� 
tică a numărului de abonați, înre�
gistrează câștiguri financiare
enor me și este uimit de o frenezie
mondială care va marca ani buni
de acum înainte populara plat�
formă de streaming.

„Popularitatea Squid Game
este incredibilă, este cel mai vizio�
nat serial în 94 de țări“, notează
reprezentanții Netflix într�un mesaj
adresat investitorilor platformei.
Practic, seria a fost vizionată, măcar

parțial, în 142 de milioane de case
din lume, ceea ce reprezintă peste
două treimi din numărul total de
abonați. Mult peste deținătorul
precedentului record, serialul
Bridgerton, vizionat de „numai“
84 de milioane de abonați. „Squid
Game s�a impus rapid în cultura
populară a momentului, gene�
rând un răspuns imediat și uriaș,
inclusiv meme internet și clipuri
pe rețeaua TikTok vizionate de 
42 de miliarde de ori. Cererea de
produse derivate din Squid Game

este foarte mare și generează în
prezent venituri substanțiale“,
mai spune Netflix.

Publicația „Bloomberg“, care
a avut acces la date confidențiale,
susține că Squid Game va genera
venituri estimate de 981 de mi�
lioane de dolari, Netflix recupe�
rând astfel de 40 de ori banii
investiți în serial. Printre aceste
beneficii se numără o creștere
ma sivă a numărului de abonați
plătitori (4,38 de milioane), mult
peste previziunile Netflix (3,5 

milioane). Cea mai mare parte a
acestora au fost înregistrați pe
piața Asia�Pacific.

Prin urmare, cifra de afaceri a
Netflix a explodat iar compania rea�
lizează acum că uriașul succes
Squid Game a dat peste cap planu�
rile companiei. Pentru Netflix viața
se împarte în acest moment între
„înainte“ și „după“ Squid Game. Iar
una dintre primele măsuri luate de
Netflix a fost modificarea metodei
de calcul a audienței și de clasare a
producțiilor lor originale. 

În timp ce Netflix își numără
dolarii, restul lumii trăiește încă
în plin taifun pop�cultural Squid
Game care, spun mulți, este o do�
vadă a influenței crescânde a Co�
reei de Sud pe scena culturală
mondială, după senzația K�pop
BTS, și după succesul filmului Pa�
rasite, recompensat cu Palme d’or
la Cannes și Oscar. 

Dincolo de meme internet,
glume la Saturday Night Live, tri�
couri și costume vândute în exces
pentru Halloween și chiar proteste
în versiunea Squid Game, in fluen�
ța seriei începe să aibă și con �
secințe nedorite. Astfel au fost în�
registrate multe cazuri în care
jocuri de copii înainte ino cente s�
au transformat în unele școli în jo�
curi violente inspirate din serial.
În Belgia, de exemplu, unde Squid
Game este interzis sub 16 ani, s�a
descoperit că în unele școli un joc
numit „1,2,3, soleil“ a început să fie
practicat de copii într�o versiune
violentă, în care cei care pierd sunt
bătuți. Acest fenomen al reprodu�
cerii scenelor din serial a fost sem�
nalat și în Marea Britanie, unde
părinții au fost avertizați să nu își
lase copii să va dă seria, dar și în
Franța, unde chiar ministrul Cul�
turii, Roselyne Bachelot, a cerut
public „responsabilitate din partea
părinților“. SDC

Succesul Squid Game dă peste cap
Netflix, dar sperie părinții

Uneori apare câte un reportaj
chitit să stârnească emoții nega�
tive. Nu îți dă nici o șansă de a
gândi că poate fi altfel decât ți se
comunică. Ajungem să judecăm
situații și persoane fără a asculta
pledoaria apărării. Nasol.

Azi mă voi referi la o situație pre�
zentată la știrile ProTv. O agenție
dintre cele 17 aflate în subordinea

Ministerului Agriculturii a fost
prezentată în termeni ironici, ca
să nu putem decât crede că anga �
jații își primesc salariul degeaba.
Are denumirea scurtă A.N.A.R.Z.
și lungă Agenția Națională pentru
Ameliorare și Reproducere în
Zootehnie. Competența ei princi�
pală și de prestanță națională este
coordonarea activității de amelio�
rare a animalelor cu importanță
zooeconomică de pe teritoriul Ro�
mâniei. Atenție, am scris coordo�
narea, nu altceva.

Ce face reporterul? Merge pe
teren cu doi inspectori, hotărât
din start să le denigreze munca.

Are loc inspectarea unui tăuraș.
Doamna inspector are de comple�
tat o fișă, iar colegul dumneaei își
riscă integritatea fizică evaluând
de aproape și îndeaproape capa �
citățile reproductive ale namilei.
Testicul stâng: prezent. Și doam na
bifează cu grijă în fișă, marcând cu
litera V de la Vendetta pătrățelul
rezervat fuduliei stângi. Testiculul
drept: prezent. Și, cu mare grijă, li�
tera V își face loc în celălat pă trățel,
confirmând la nivel   prezența fu�
duliei de parte dreaptă. Ce înseam �
nă asta? Înseamnă că se eliberează
un aviz care confirmă și garantează
că avem în țară un animal bun de

prăsilă, ameliorat chiar, cu testi�
cule coordonate și neamestecate
între ele, aflate la o distanță optimă
față de nivelul solului. Fără a fi
condiționate de un asemenea aviz,
firmele private care se ocupă de
ameliorarea raselor ar alerga doar
după profit, producând intenționat
în laborator masculi cu diverse pa�
tologii, cum ar fi priapismul, boală
atât de parșivă încât a distrus dina�
stii monarhice. 

Goana după profit, vehicul al
dinamicii capitalismului, trebuie
strunită precum strunești un ar�
măsar în veșnice călduri. În caz
contrar, ne vom trezi, spre exem�
plu, cu ferme de melci în care fe�
melele vor fi super stresate și se
vor simți hărțuite de către niște
masculi obsedați de împerecheat,
ameliorați până în halul în care

nu vor primi niciodată avizul
A.N.A.R.Z. fiindcă un inspector
responsabil nu își va pune V �urile
pe patru ochi care se uită doar
după dârele femelelor și pe două
testicule necoordonate și inten �
ționat supradimensionate, care
nu încap în propria cochilie la
apariția pericolului. SDC
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