VIDEO DESIGNUL, NOUL STAR
AL SCENELOR DE TEATRU

MATEI VIȘNIEC –
UN SECOL DE CEAȚĂ
„Suplimentul de cultură“ vă
oferă în avanpremieră un
fragment din acest volum, care
va apărea în curând în colecția
„Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.

Istoria teatrului a intrat într-un timp în care viteza
schimbărilor estetice e pe fast forward.
PAGINA 7

PAGINA 12

NĂSCUTĂ PENTRU A SCRIE:
SOFI OKSANEN
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INTERVIU CU TRADUCĂTORUL
VLAD POJOGA

„ÎMI PLACE FELUL
ÎN CARE KEROUAC
ÎȘI CONSTRUIEȘTE
PERSONAJELE“
PAGINILE 8-9

O prezență care atrage toate privirile, Soﬁ Oksanen ar
putea ﬁ considerată ușor un star pop. Cu coafura ei
inedită, cu tocurile înalte și ținuta vestimentară prin care
se face mereu remarcată, autoarea ﬁnlandeză are tot
cei îi trebuie pentru a se impune.
PAGINILE 2-3
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Născută pentru a scrie:
Soﬁ Oksanen
O prezență care atrage toate privirile, Sofi Oksanen ar putea fi

pe lângă calitatea scriiturii sale, pentru a se impune. Ai vedea-o

considerată ușor un star pop. Cu coafura ei inedită, cu tocurile înalte și

ușor lângă Lady Gaga pe o mare scenă internațională ori ți-ai putea-o

ținuta vestimentară prin care, deși păstrează tonuri sobre, clasice,

imagina lesne drept o creatoare de modă. Totuși, Sofi nu este

se face mereu remarcată, autoarea finlandeză are tot cei îi trebuie,

„decât“ o artistă a scrisului. Ceea ce, de altfel, și-a dorit dintotdeauna.

CONSTANTIN PIȘTEA

Născută pe 7 ianuarie 1977, în Fin
landa, la Jyväskylä, Sofi vine din
tro familie mixtă: tatăl, finlandez,
de profesie electrician, iar mama,
estonă, ingineră, emigrantă în Fin
landa în anii ’70. Din perioada co
pilăriei, Sofi își amintește astăzi
ușor amuzată că îi plăcea foarte
mult movul, încât uneori nu se mai
putea abține și rodea pur și simplu
cariocile care aveau această culoare.
În același timp, atrasă de cărți, știe
că șia dorit să ajungă scriitoare încă
de timpuriu. Mai bine zis, „de când
am devenit conștientă de mine în
sămi“, după cum povestește în fil
mul autobiografic Born to write pe
care îl puteți urmări pe siteul per
sonal, sofioksanen.com. Aici o pu
teți vedea încă de la început pe Sofi
în deplina ei personalitate: zâm
bitoare și ușor misterioasă, cu
sprâncenele ridicate și cu părul ei
uluitor, nuanțat albastruverde
mov, în consonanță cu machiajul
movuliu.
Siteul scriitoarei, construit
extrem de atent, mai ales că pune
accent pe aspectul fizic al lui Sofi,
te informează încă de la prima pa
gină despre cine este vorba. Cu
vinte puține și, deși cinstite și
echilibrate, arată un marketing
atent făcut: „unul dintre cei mai
lăudați și premiați scriitori nor
dici, tradus în peste 40 de limbi“.
Urmează o înșiruire de coperți, cu
traducerile cărților autoarei, ni
mic complicat ori ostentativ, după
cum la fel par și fotografiile reali
zate de Toni Härkönen.
Sofi Oksanen este astăzi, la
aproape de 45 de ani, unul dintre
autorii nordici extrem de apre
ciați și mai ales activi ca voce în

agora. Nu cu mult timp în urmă
puteam citi în „Dilema veche“ opi
nia ei privind faptul că Finlanda
avea un primministru de sex fe
minin, întrun articol amplu, în
care analiza câtă importanță are
pentru statul nordic deschiderea

față de liderii politici femei. Sofi
este o voce ascultată, care a urcat
nu fără efort, dar cu mult curaj, în
lumea literară finlandeză. Aceasta
deși nu sa ferit de dezbateri poli
tice, participând la emisiuni tv sau
scriind în presă, deși sa declarat

bisexuală și a suferit dea lungul
timpului tulburări de nutriție.
INTERESATĂ DE DESTINUL
FEMEILOR ESTONE
A studiat literatura și dramaturgia

la Helsinki și a debutat cu roman
în anul 2003, când a apărut Vacile
lui Stalin (Editura Polirom, 2012),
în care a povestit atât despre fe
meile estone care au emigrat în
Finlanda (pe profilul mamei), cât
și despre problemele de nutriție
ale unei tinere. De altfel, a recu
noscut că inițial șia dorit de la
primul ei roman doar o abordare
a problemelor de nutriție, însă
treptat a fost asaltată de imagini
puternice din Estonia sovietică,
astfel că totul avea să deraieze (în
mod fericit) către un univers și
mai complex. Treptat, avea să vină
o adevărată serie de romane des
pre istoria recentă a Estoniei și di
vizarea Europei după Al Doilea
Război Mondial.
La doi ani de la debut, ia apă
rut Baby Jane, care vorbește des
pre anxietate și violență în cuplu
rile de homosexuali.
A urmat o mică pauză de la ci
clul romanelor amintite, cu fun
dal istoric, odată cu publicarea în
2008 a romanului Purificare, care
a avut la bază piesa de teatru cu
același nume, pusă în scenă cu câ
teva luni mai devreme la Teatrul
Național Finlandez. Piesa de tea
tru avea să fie jucată în multe țări,
dar romanul , dincolo de faptul că
avea să fie ecranizat (ca și Baby
Jane, de altfel), va fi extrem de
premiat (cel mai bun roman de
ficțiune din Finlanda – Finlandia
Prize, 2008; premiul Runeberg,
2009; Nordic Council Literature
Prize, 2010; Prix Femina étranger,
2010; Prix du Roman FNAC, 2010).
În anul 2009, Sofi Oksanen a fost
declarată personalitatea anului
de ziarul estonian „Postimees“, iar
în 2010 i sa acordat Ordinul Cru
cii Terra Mariana, clasa a IVa, din
partea președintelui Estoniei,
Toomas Hendrik Ilves.
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fost mai potrivit decât Purificare
(în original Puhdistus).
CARTEA RIDICĂ O ÎNTREBARE
GREA, CU UN RĂSPUNS NU
TOCMAI LESNE DE DAT

După Purificare au urmat ro
manele Ziua când au dispărut po
rumbeii (2012; Polirom, 2013) și
Norma (2015), dar și piese de teatru
apreciate, activitatea ei fiind însoțită
de câteva recunoașteri extrem de
prețioase: Nordic Prize, unul dintre
cele mai importante premii acor
date de Academia Suedeză (2013) și
titlul de Cavaler al Ordinului Arte
lor și Literelor, primit din partea sta
tului francez (2019).
Pentru a înțelege mai bine
despre ce și cum scrie Sofi Oksa
nen este necesară o mică expli
cație ori o punere în context.
Dincolo de faptul că mama ei ple
case din Estonia cu un an înainte
să o nască, iar tatăl ei a lucrat mai
mulți ani în fosta URSS, Sofi Ok
sanen a fost dintotdeauna intere
sată de destinul femeilor estone
în contextul lungii dominații so
vietice: la începutul anilor ’40, Es
tonia a experimentat prima ocu
pație sovietică, apoi pe cea ger
mană, pentru ca, de la sfârșitul lui
1944, să intre în a doua lungă
ocupație sovietică, până la destră
marea URSS, 50 de ani mai târziu.
O LECTURĂ INTENSĂ,
SUFOCANTĂ, PLINĂ
DE RESENTIMENTE
ȘI VINOVĂȚIE
În Purificare (Editura Polirom,
2012, 2013, 2021, traducere din
limba finlandeză de Adela Victo
ria Korshin), Sofi Oksanen ne face
cunoștință cu Aliide Truu, o bă
trână care trăiește în singurătate,
ascultând radioul și pregătind
leacuri și murături. Pe Aliide o în
tâlnim pentru prima dată în 1992,
la scurtă vreme de la căderea Uni
unii Sovietice, când în curtea ei
apare o fugară, care vorbește o es
tonă cu accent rusesc. Zara pare
victima unor violențe care ascund
un trecut dureros, iar Aliide este
tentată să afle tot mai multe des
pre ea, mai ales că, la rândul său,

are un trecut cu multe umbre,
taine și vinovăție.
Aliide are o soră și o nepoată
exilate cu mulți ani în urmă în
spațiul sovietic, din cauză că sora ei
șiar fi ascuns și apărat soțul, lup
tător pentru libertate antisovietic.
Nu e ușor de evitat gândul că ne
poata aceea ar putea fi chiar Zara –
acesta este doar un detaliu –, însă
ce contează cel mai mult e felul în
care se dezvoltă poveștile celor
două femei, cu Aliide îndrăgostită
de cumnatul ei și culpabilizată ani
la rând ba de prosovietici, ba de
luptătorii pentru libertate, și cu
Zara, victima abuzurilor sexuale.
De o durere fermecătoare –
da, există așa ceva – este aștep
tarea în care se scufundă cele
două femei, o așteptare tot mai in
tensă și care parcă îl strânge de
gât pe cititor pe măsură ce înain
tează în lectură. Muzicalitatea fra
zelor lui Sofi Oksanen („Ceasul
ticăia, focul mocnea, pereții tros
neau, frigiderul huruia, afară ae
rul umed rodea acoperișul acope
rit cu paie, un șoarece rodea ceva
întrun colț.“) vin firesc în prelun
girea unui mod direct, deși extrem
de dur, de a exprima sentimentele:
„Toată sperma, tot părul, părul din
gâtul său, și cu toate acestea, o
roșie avea încă gustul unei roșii,
brânza avea gust de brânză, brân
za cu roșii aveau gust de brânză cu
roșii, chiar dacă avea încă păr în
gât. Probabil că asta însemna că e
încă în viață“.
O lectură intensă, sufocantă,
plină de resentimente și vino
văție, Purificare presupune em
patia continuă cu două femei de
generație diferită, care au experi
mentat contexte socioistorice
asemănătoare. Chiar dacă, poate
datorită vârstei, viața lui Aliide
Truu este mai bogată în eveni
mente, bătrâna și tânăra împăr
tășesc aproximativ același com
plex de traume și, până la urmă,
probabil nici un alt titlu nu ar fi

Estonia devastată de cel deal
Doilea Război Mondial este fun
dalul pe care are loc acțiunea din
Ziua când au dispărut porumbeii
(Editura Polirom, 2013, traducere
din limba finlandeză și note de Si
grid Crasnean). De data aceasta,
personajele importante sunt trei:
verii Roland și Edgar, cu Roland
luptător pentru independență și
Edgar, colaborator al puterii, și
Juudith, soția lui Edgar, situată în
centrul unui complex de situații
delicate: dragostea pentru un ofi
țer german, teama de a se întoarce
la căsnicia ei nefericită și relația
cu Roland. De fapt, Juudith este
devastată de imposibilitatea de a
decide de care parte a Estoniei să
se apropie, o problemă profundă
a societății estoniene, confruntată
cu acea subordonare succesivă,
sovietică și germană, în urma că
reia multora lea fost greu să ră
mână constant de una și aceeași
parte.
Cum Ziua când au dispărut
porumbeii continuă întrun fel
tema din Purificare, și structura
are ceva comun: deschiderea se
face în anii ’40, când forțele ger
mane sunt salutate de naționa
liștii estonieni pentru că eliberau
Estonia de sovietici, iar ceva mai
încolo timpul narativ sare la anii
’60, când o întreagă generație de
estonieni a crescut deja sub noua
ocupație sovietică. Urmărinduși
pe rând personajele, ale căror
puncte de vedere generează câte
un capitol din carte, Sofi Oksanen
îi oferă în cele din urmă rolul de
personaj principal lui Edgar, ca
meleonicul Edgar, capabil să se
adapteze oricărui regim.
Cu privire la acest roman, la
care cred că scria în timp ce i se rea
liza filmul de promovare despre
care aminteam la început, scriitoa
rea finlandeză a povestit că nu ia
fost greu să găsească un titlu. „Po
rumbeii au dispărut pur și simplu
din Estonia pentru că iau mâncat
germanii“, spune ea în film. „Imagi
nea porumbeilor mâncați a fost
atât de puternică, încât mia suge
rat un titlu de la bun început.“
Alternanța vocilor și a planu
rilor narative face ca Ziua când au
dispărut porumbeii să fie mai
greu de urmărit decât Purificare.
Dar cartea ridică o întrebare grea,
cu un răspuns nu tocmai lesne de
dat: ești mai vinovat atunci când

colaborezi pentru ați satisface
setea de putere decât atunci când
o faci de frică? Și o altă întrebare,
care derivă din prima: putem se
para vinovăția care apare ca ur
mare a unei nevoi de cea generată
de propria dorință?
SUBIECTUL SĂU PREFERAT
ESTE PUTEREA
Puțin din mecanismul de succes
al romanului Purificare se regă
sește altoit și în cel mai recent
roman semnat Sofi Oksanen, Par
cul pentru câini (2019; Editura
Polirom, 2021, traducere din lim
ba finlandeză și note de Sigrid
Crasnean), în care o legătură mis
terioasă există între Olenka, o tâ
nără originară din Ucraina post
sovietică, și un cuplu frumos care
vine aproape zilnic întrun parc
din Helsinki, sub privirile tinerei.
Scrieți Zara în loc de Olenka și
grădina lui Aliide în loc de parcul
din Helsinki și ați putea avea un
nou roman pe tiparul din Purifi
care. Însă lucrurile nu pot fi tra
tate atât de simplist, mai ales că
lumea de care se ocupă aici Sofi
Oksanen este alta (chiar dacă la
fel de crudă și în ruină).
Ni se dezvăluie treptat că
Olenka este un fotomodel ratat
care a ajuns să lucreze pentru o
firmă specializată în tratarea
infertilității și, prin ochii ei și ai
unei cunoștințe, Daria, care i se
alătură în observarea cuplului fe
ricit și a copiilor lor, aflăm multe
detalii despre ce a urmat în
Ucraina în urma prăbușirii Uni
unii Sovietice: violență și abuzuri,
droguri și crime, clanuri inter
lope, privatizări dubioase, toate
fac parte dintrun cadru mai mult
decât crud, însă cum nu se poate
mai potrivit pentru viziunea lui
Sofi Oksanen.
Parcul pentru câini este un
roman care, asemenea Zilei când
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au dispărut porumbeii, este mai
greu de urmărit. Și aceasta pentru
că, folosind persoana întâi pentru
narațiune, Sofi Oksanen nu lasă
loc pentru descoperirea unor
identități și conexiuni decât târ
ziu în volum. Este o carte cel puțin
interesantă, ca punct de vedere
legat de lumea clinicilor de ferti
lizare, în care victime sunt atât
persoanele donatoare, cât și cele
care beneficiază de serviciile lor.
Și prin cel din urmă roman,
Sofi Oksanen subliniază o idee ex
primată în filmul său de promo
vare: faptul că subiectul său
preferat este puterea. Întrun fel,
tot ce a scris și scrie ea este despre
putere. Uneori, puterea este a sta
tului totalitar, alteori, a individu
lui care poate controla totul.
Câteodată, totul nu este decât slă
biciune și frică, care până la urmă
sunt semne ale lipsei de putere. În
orice caz, pe ea însăși scrisul pare
să o facă mai puternică, asta chiar
dacă, după cum mărturisește, în
fiecare zi 80 la sută din timp este
nevoită să se dedice altor lucruri
decât scrisului.
Chiar și prin felul în careși
ține în frâu personajele, prin
modul în care sare de la un dece
niu la altul, de la un cadru tempo
ral la altul, Sofi Oksanen se
dovedește o scriitoare căreia îi
place să dețină controlul. Și acest
lucru se simte, chiar dacă susține
că nu are nici un plan concret
atunci când se apucă de scris o
carte. Este clar că, de pe scena ro
manelor sale, ea este cel mai pu
ternic personaj: știe și controlează
totul, distribuind informația către
cititor asemenea unui specialist
în thrillere. Puțin câte puțin, încet
către final, mărește treptat sus
pansul, chiar dacă romanele sale
nu sunt neapărat thrillere, cât
mai degrabă mostre despre inte
racțiunea omistorie. Ori despre
coliziunea dintre om și istorie. SDC
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Jurnal din anii molimei (49)
Ne apropiem de 2022 și molima
nu se dă dusă de la vlahi, mai
ales că nici dânșii no dau dusă.
Continuăm Jurnalul.
Marți, 9 noiembrie
Mă uit așa la țară și candidații ei
și simt că un singur cuvânt ne mai
poate cuprinde: Mindfulness.
Luni, 8 noiembrie
Cred că e timpul ca vlahii săși
propună obiective mai ancorate
în concret pentru viitorul micilor
vlahi, ca de exemplu: „Copiii noș
tri vor avea apă caldă“. Cu „copiii
noștri vor fi liberi“, din păcate, ne
am cam lămurit.
Dacă tot sau pornit la treabă, ar
fi păcat ca PSD și PNL să nu fuzio
neze. Ar fi excelentă și reprezentativă
pentru vlahi o conducere bicefală:
CîțuCiolacu. Și UDMR să funcțio
neze, tot ca până acum, ca lacheu.

Absent!
Uneori, nouă rabini nu pot face
ceea ce pot face zece cizmari.
Vorba asta se aplică în orice caz
unor rugăciuni și ritualuri din iudaism în care e nevoie, pur și simplu, de cel puţin zece bărbaţi
adulţi. Fără ei, fără minian, ritualul
respectiv pur și simplu nu se poate
îndeplini. Acum, orice primat al
numărului pare să aibă ceva rudimentar. De acord cu principiul de
drept roman (în cazul ăsta, tot de
extracţie veterotestamentară) „un
singur martor înseamnă nici un
martor“, dar în rest, contează calitatea, nu cantitatea, nu?

Am văzut cândva întrun vechi ci
mitir din Ierusalim un afiș cu un
număr de telefon la care puteai
suna dacă doreai o slujbă tradi
țională de înmormântare și aveai
nevoie să chemi oameni ca să iasă
numărul necesar de zece. Mia
rămas în cap acest afiș, absolut
banal, scos la imprimantă cu
Times New Roman bold și lipit cu
două picături de lipici în geamul
unei gherete, lângă intrare. Pe de
o parte, bineînțeles, îți aducea cu
o prozaică brutalitate în minte în
mormântările nefericiților înso
țiți de doar doitrei oameni. Pe de

Sigur, chiar e foarte drăguț că
stau reprezentanții vlahilor cu lu
nile la masa negocierilor. Dar ar
putea, totuși, să mai varieze me
niul, să mai bage și altceva în afară
de tradiționalul rahat. Sau măcar
să nul mănânce toți pe același, că
iar rămânem fără rahat și trebuie
să importăm de la vecinii noștri de
suflet, bulgarii (dacă nor fi rămas
și ei fără, de la ai lor).
Duminică, 7 noiembrie
Aplicând soluția Caragiale din O
scrisoare pierdută, la vlahi tre
buie găsit unul mai abitir decât
cel de dinainte. Așa că privind re
zervele de cadre ale „liberalilor“ și
întrebândumă cine ar putea să
fie, totuși, chiar și peste Cîțu (grea
misiune!), mi sa arătat răspun
sul: Cîmpeanu, Cîmpeanu de la
„Educație“. El este acela care ar
putea duce pe noi culmi celebra
competență românească. Forța e

alta, ca străin de loc, întreaga pro
cedură mă intriga etnografic:
ideea de a închiria, întrun cimitir,
prezența anonimă a oamenilor
pentru a obține un fel de cvorum
escatologic, de a suna la un număr
de telefon mobil pentru ca niște
cetățeni să vină să rostească ală
turi de tine kadișul, dar și bunăta
tea elementară de a pune la
dispoziția celui singur o comuni
tate provizorie, ca să nul aduci în
situația de a nu putea săvârși un
ritual pe care se întemeiază. Cali
tatea educației, inteligenței, bogă
ției acestor zece oameni este com
plet neînsemnată în fața calității
lor primare de ființă vie, cu care
ești și vei fi nesfârșit de asemănă
tor, și cu care ești solidar în fața
morții. (Contra unei mici sume
pentru deranj? Habar nam și nu
contează.)
Acum nu pot decât sămi cer
scuze că schimb paradigma. E o
gafă să treci de la mediul funerar la
cel universitar. Dar nu pot să nu
notez aici că parcă și la seminarii și
cursuri impresia autentică de
educație universitară presupune
un cvorum de participare. La semi
nariile la care sunt uneori prezenți,
cum îmi spun colegi de la mai
multe universități din țară, doar o
mică parte din cei înscriși nu se
creează această atmosferă. Știu că
numărul e, teoretic, irelevant. Poți,

chiar așa, fiindcă au călcat vlahii
la fiecare rundă de alegeri în acel
ceva și noroc tot nau avut.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
puternică în Cîmpeanu. Doar îl
văd și deja încep săl regret pe mi
nionul Cîțu. Tot înainte, țară!
Vineri, 5 noiembrie
Eu de când vă profețesc zadarnic
tristul viitor: pocăițivă, vlahi
iubiți, că vă vine la buzunare Cîț
ciolacu, vă iese la buget la ceas de
seară Ciolacîțu.
O frumoasă credință a vlahi
lor spune că dacă vei călca în ceva
vei avea noroc, dar nu cred să fie

Propun schimbarea denumirii
Casa Poporului cu mai adecvata:
Casa de Toleranță a Poporului.
Dacă tot se reunește Frontul
Salvării Naționale, ar fi drăguț să
fie uns peste vlahi, din nou, cu
voia dumneavoastră, Ion Iliescu.
Vlahii au descoperit, iată, al
chimia timpurilor noastre: cum să
faci din niște proști grămadă niște
proști grămadă de bani.
PSD către PNL: da’ cine va lu
crat aici înainte?
Miercuri, 3 noiembrie
Dar ce 69 frumos pun în scenă ge
menii obscenității publice, PNL &
PSD.

Sigur, pentru alde Iohannis,
Cîțu & echipa câștigătoare e ușor
cu flexibilitatea. Mersi, când nai
coloană vertebrală, e chiar banal.
Politica vlahă explicată cu
șlagăre de odinioară. Astăzi, șla
gărul Poezie de stradă, al forma
ției vocalinstrumentale (vorba
vine) BUG Mafia:
PNL: Am ales să fac asta
PSD: Altceva na fost
PNL: Și vreau să fac bani din
asta
UDMR: Altfel nare rost
Marți,
2 noiembrie
Soluția e simplă, dar vă faceți că
nu o vedeți: Iohannis să fie și
primministru. Și, desigur, primă
balerină.
Au vlahii o vorbă: e de ajuns
un Ciucă la un car cu oale.
Luni,
1 noiembrie
Practic, noi avem parte de Hallo
ween tot anul. Ne uităm îngroziți
la ce au/ nau ăștia în dovleac. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

cu doar trei studenți bine mobilați
de la masterat, să ai cel mai antre
nant taifas academic din lume. Dar
de ce zic trei? Unul singur, capabil
să te șicaneze inteligent, e destul ca
să te motiveze, să te facă să produci
idei de care nu știai că există
în mintea ta, și să reacționeze pe
măsură. Dar nu cred că sistemul
național de universități este

menținut de stat în acest scop.
Dacă ceea ce ne dorim e doar să
ne ocupăm de vârfuri, atunci tine
rii superdotați pot fi puși eficient
în legătură unul cu altul și cu
câțiva mentori cu un buget infinit
mai mic. Dacă însă ne gândim că
universitățile, între multe alte lu
cruri, au pregătit și cele cam
200.000 de cadre didactice active

acum în țară, atunci orele, online
sau nu, de tip intimistelitist nu
sunt OK. Teoretic, profesorul are
același discurs de ținut în fața a
cinci sau a cincizeci de studenți,
în fața unora în frac sau a unora
în pijamale, care nu sunt interzise
de lege. Practic însă, gestul edu
cațional rămâne un ritual secular.
A ridiculiza forma lui înseamnă a
i ridiculiza conținutul.
Naș vrea să ajungem ca la
porțile universităților să apară
afișe care zic, Profesori, aveți ne
voie să împrumutați câțiva oa
meni timp de două ore pentru ca
sala să nu fie azi dezolant de
goală? Sunați cu încredere la nu
mărul de mai jos. Nici ca pe porțile
astea să apară în viitor afișe clan
destine cu numere la care cineva
îți poate recomanda un prieten al
unui prieten care știe să scrie și să
citească și, dacă ești discret, te
poate învăța și pe tine. SDC
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Nimic despre politică
Din când în când mă apucă –
așa, dintrun puseu de nostalgie
după vremurile trecute – un
chef șiun dor să scriu despre po
litică, despre lumea partidelor și
a luptelor pentru putere, despre
oamenii aceia aleși sau numiți să
conducă România.
Miaduc aminte cu câtă îndârjire
argumentam și criticam și jude
cam partide, guverne și decizii po
litice de pe la sfârșitul anilor 1990,
de la începutul anilor 2000 și până
mai încoace. Țineți minte? Iliescu,
Văcăroiu, Adrian Năstase, Con
stantinescu, Ponta, Băsescu, Radu
Vasile, Tăriceanu, Dragnea... ce
mai, o pleiadă de politicieni numai
buni de criticat sau de susținut, în
funcție de opțiunile fiecăruia.
Acum, după trecerea anilor, naș
putea spune că erau neapărat
niște personalități, dar măcar erau
personaje, aveau niște contururi,
identități, niște trăsături marcante

acolo – fie și caraghioase sau ener
vante, dar erau. Chiar dacă erai ne
angajat politic, tot puteai scrie
despre ei. Numai despre Ion Ilies
cu câte mii de pagini de pamflete
politice sau scris!
Și ce crize guvernamentale
erau pe vremuri! Ce crize, ce con
flicte, ce înfruntări în parlament
și pe la talkshowurile televiziu
nilor! Ubi sunt? Unde sunt dezba
terile de odinioară dintre Iliescu
și Constantinescu, dintre Năstase
și Băsescu, dintre Tăriceanu și Bă
sescu? Unde e doamna Udrea, cu
taioarele ei, Emil Constantinescu,
cu cei cinșpe mii de specialiști,
Adrian Năstase, cel căruia nici nu
mai știu dacă i sau numărat ouă
le? Sau dus, au trecut în uitarea
mediocrității cotidiene, unde își
prefiră, poate, și ei amintirile
dintro lume politică mai vioaie.
Nu mai competentă, nici mai de
mocratică, dar mai aducătoare de
rating și, aș zice, mai imaginativă.

Fiindcă naș zice că astăzi
avem guverne mai eficiente, par
lamentari mai competenți, admi
nistrație mai capabilă sau premieri
mai relevanți. Avem doar mai
puțin circ – și maș fi împăcat cu
lipsa circului dacă am trăi întruna
din acele țări în care nici nui ne
apărat nevoie să știi cine e la gu
vernare – și nici nu contează
foarte tare –, fiindcă lucrurile sunt
oricum puse pe un făgaș bun și,
oricine ar administra țara, nu face
decât ajustări mărunte. La noi însă
e invers sau pe dos: oricine ar ad
ministra țara, o face prost, ten
dențios și haotic – așa că, întrun
fel, tot nu contează cine guver
nează. Iar asta e îngrijorător.
În felul lor, personajele me
morabile reușesc să miște socie
tatea (mai mult sau mai puțin
civilă), să mobilizeze, să producă
schimbări prin acțiunile și gestu
rile lor, fie ele bune sau rele. Per
sonajele politice provoacă reacții

și contrareacții, mențin reactivi
tatea populației sau măcar a unei
părți din ea. La ora actuală însă
am ajuns să avem o clasă politică
cu caracter de castă, a cărei sin
gură calitate este aceea că e impli
cată în angrenajul politic. Altfel,
figurile din prima linie nar fi
prins acum douăzeci de ani nici
măcar un scaun în rândul al trei
lea din sală. Nici nu sunt figuri, ci
nume: Cîțu, Ciucă, Ciolacu... parcă
ar fi selectați alfabetic: rândul
ăsta mergem cu litera C, data vii
toare trecem la D. Nici măcar
foarte vocala doamnă Șoșoacă nu
e altceva decât o variantă de
Vadim Tudor mai puțin educată.
Clasa politică de la noi sa biro
cratizat, a devenit o masă de cos
tume lipsite de convingeri, de
ideologie, de idei, o întruchipare
balcanică a politicianului „de te
flon“, de care nu se prinde nimic.
Cei aflați la putere dau senzația că
nu o dețin sau, dacă o dețin, că nu
știu ce să facă cu ea, iar cei aflați
în opoziție nu par să facă nici un
fel de opoziție. Sunt întruchipa
rea muncitorului din perioada co
munistă care mergea la slujbă

5

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

doar ca să se afle în treabă, timpul
trece, leafa merge și mai facem și
nou un cuțit la strung pentru ve
cinul, mai aranjăm un contract,
mai luăm un spor și pensie spe
cială. În trei decenii, cam asta sa
ales la noi din nobila idee a
democrației parlamentare.
Șiatunci despre ce să scrii?
Despre masa aia uniformă și in
distinctă? Despre un președinte
ales pentru neasemuita calitate
de a avea nume de sas? Despre
neputința de a scrie despre poli
tică? Nici măcar asta no poți face
prea des. Ei, ce vremuri erau odi
nioară! SDC

Justiția, posibila miză a coaliției PNL-PSD
2021 ar putea rămâne drept cel
mai negru an din istoria PNL.
Nici când sa format USL nu au
existat atâtea reproșuri la adresa
liberalilor. Partidul era cumva în
legitimă apărare la acea vreme,
întrucât PDL și Traian Băsescu
urmăreau slăbirea până la
dispariție a PNL, iar prietenia cu
PSD venea ca o soluție firească
împotriva asaltului pornit de
marinar.
Cu toate acestea, USL a atârnat ca
un bolovan la gâtul liberalilor.
Eticheta de partid căzut în mre
jele PSD a fost cu greu desprinsă,
iar acuzele de grupare duplicitară
au continuat până prin 2018.
USR nu a ratat momentul de
a pune în cârca liberalilor poves
tea alianței cu PSD. Abia în cam
pania de la europenele din 2019,
PNL a reușit să se afirme ca for
mațiune antiPSD, strategia cu
Rareș Bogdan cap de listă la euro
pene funcționând de minune.
PNL a turat motoarele apoi la
prezidențiale, pentru ca imediat
să înceapă declinul. Liberalii au
răsturnat rapid guvernul Dăncilă,
grație unei moțiuni de cenzură

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
jucată ca la carte de echipa Orban
cu sprijin prezidențial. În loc să
pregătească așa cum ar fi trebuit
maratonul politic din 2020, cu
alegeri locale și parlamentare
complicate, PNL șia săpat singur
groapa. A vrut alegeri anticipate,
dar pandemia a stricat întreg pla
nul, PNL fiind nevoie să bată
rapid în retragere. Era clar că
scrutinul parlamentar va fi la ter
men, cum la fel de clar era că lo
calele nu pot avea loc în vara lui
2020, ci tot în toamnă. Lucru care
sa și întâmplat.
Liberalii sau comportat anul
trecut ca și cum câștigaseră deja
scrutinul pentru Parlament. Avân
dul în spate pe Klaus Iohannis, PNL

nu șia mai bătut capul. A intrat în
campanie ca un partid fără nici o
miză, de parcă nu conta scorul și
nici fiecare mandat de parlamen
tar în parte. PNL a pierdut lamen
tabil scrutinul din 2020, propul
sând PSD pe locul întâi. Ce a
urmat? O guvernare lălăită, o ne
încredere evidentă a liberalilor în
USR și un amatorism politic al
unor oameni care nu erau intere
sați de guvernare, ci de propriile in
terese. PNL sa erodat rapid, dar nici
asta nu era neapărat problema nu
mărul unu, pentru că următorul
examen electoral e departe.
A început nebunia debarcării
lui Ludovic Orban cu tot tam
tamul de rigoare pentru înscău
narea lui Florin Cîțu. Un om fără
nici o experiență politică, o pă
pușă bună doar de manevrat de
liderii PNL, dar și de președintele
Klaus Iohannis. Izgonirea USR de
la guvernare devine acum tot mai
clar un act premeditat, regizat
prost și pus în scenă stângaci de o
trupă de amatori.
La fel cum povestea cu guver
nul minoritar PNL a fost livrată
doar pentru a mai amâna cu trei
patru săptămâni adevărata soluție

care se pregătea la Cotroceni, dar
și în Modrogan: alianța cu PSD.
Care a fost factorul declan
șator e greu de spus, dar alianța
PNLPSD na fost o construcție
scoasă din joben, ci a făcut parte
dintrun scenariu stabilit cu des
tul timp înainte.
Dar de ce a fost totuși scos pe
tușă USR? Cumva din motive de
Justiție? La enervat pe Iohannis
atât de tare faptul că Stelian Ion
nu la consultat înainte de a da
drumul la concursurile pentru
funcțiile din Parchete? E foarte
posibil. Întrebarea nu e dacă Ste
lian Ion a bătut sau nu în poarta
Cotroceniului, ci dacă oamenii
care urmau să ajungă șefi de Par
chete erau competenți și ofereau
garanția că Justiția va deveni și
mai puternică decât până la acel
moment.
Pentru că Justiția rămâne
spaima politicienilor de rit vechi.
Sa furat atât de vârtos în țara
asta, metodele au fost atât de di
verse, încât politicienii din PNL,
PSD sau UDMR degeaba câștigă
alegerile dacă nu pot pune Jus
tiția cu botul pe labe. Cam cum
sar traduce asta? Dosare mai

puține, adică mai puțină determi
nare din partea procurorilor. O
justiție mai prietenoasă cu politi
cienii, e tot ceși pot dori artizanii
megaalianței care se pune la cale
zilele astea.
Greu de înțeles cum PNL nu sa
putut înțelege cu USR, dar mariajul
cu PSD să funcționeze de minune.
Clar că e altceva la mijloc, iar Justiția
poate fi catalizatorul prieteniei celor
două partidemamut.
Vedem deja că sa pornit cu
stângul. PNL vrea cotă unică de
impozitare, PSD spune nu, vrea
impozit progresiv. PNL vrea Mi
nisterul Finanțelor, PSD vrea ori
Finanțele, ori postul de premier.
În cele din urmă PSD și PNL se vor
înțelege, dar conflictele vor reiz
bucni curând.
În cazul PNL, prețul plătit
pentru tocmeala cu PSD va fi mai
mare decât cel pe care șil închi
puie liberalii. Aici nu e vorba doar
de căderea în sondaje, ci de faptul
că PNL nu e la prima ispravă de
acest gen. Cu alte cuvinte, o a treia
șansă dată PNL nu va mai exista.
Indiferent că la conducere va veni
Bolojan, Motreanu sau cel mai re
formist lider liberal în viață. SDC
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Visători și realiști
Din când în când mi se
relaxează brăcinarul
autocontrolului. Atunci
am puseuri progresiste,
de impenitent consumator al raﬁnamentelor
culturale. Mă dedau
meselor simandicoase
și mă ghiftuiesc până la
sufocare cu muzică
elevată, de factură avangardistă, greu pricepută
și de artiștii înșiși, apucați de-o inexplicabilă
dorință: să șocheze!
Vag neliniștiți, ei știu că
oricât de confuză le-ar
ﬁ „producția“, tot se vor
găsi unii, „experți“, gata
să traducă efortul lor
elitist pe înțelesul
maselor de eventuali
cumpărători.
Nau dreptate. De când cu demo
cratizarea artelor și ușurința accesului
la expunere planetară, câte genii
au mușcat gloria milionului de

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
vizionări youtubice? Câte șiau
umplut conturile? Azi, vulgaritatea
și prostia „fac bani“, iar expectoranții
nimicului se închipuie bornele vir
tualității în permanentă mișcare,
uitând însă că programele de nu
mărat clicuri îi apreciază, nu vreun
om normal. Oricât de fan(atic),
nimeni nu ține minte atâtea ului
toare apariții (și dispariții!).
Asta nu se întâmplă în lumea
celor care chiar se exprimă prin
intermediul artelor și trudesc să
incite la catharsis niște indivizi
aflați pe diverse trepte ale evoluției
intelectuale. Un exemplu elocvent
oferă Dream Theater. Isprava cea
nouă, A View From The Top Of The
World (2021, Itse Jams Inc./
InsideOutMusic), ma eliberat de
povara unor gânduri și trăiri ne
canonice. Nu e nici primul, nici
singurul album apărut anul acesta
care acționează asupra psihicului

meu precum ceaiul de senna,
volbură, nalbă, coriandru și carda
mom în intestinele îmbâcsite de
glucide și lipide. (Desele ablațiuni cu
alcool bine frapat sunt ineficiente.)
(Rog persoanele delicate să eludeze
amănuntele anatomice!)
Știu că asocierea dintre func
țiunile trupului și muzica rock
progresivă pare forțată (de nu
insidioasă și neavenită), dar mie
cam peste poate să inventez alta
(mai elegantă ori mai subtilă), când
reacția percutantă, imposibil de
stăvilit la recepționarea întâilor
rafale de sunete, a fost aidoma
clismei pregătitoare de operație
chirurgicală pe colon (știu ce vor
besc, am trecut prin așa ceva).
Simbioza (sau corespondența) din
tre senzațiile trupului și licăririle
creierului nu cred că necesită ex
plicații la subsol, dat fiind că orice
rocker cu niște ani în cârcă pricepe
mai mult decât încerc eu să for(j)ez.
Ca să fiu sincer, piesa de pe
album care ma trântit brutal, ma
făcut să uit și sămi fie rușine de
mofturile ce mi se afișau invo
luntar pe mutră (mai anii trecuți,
când venea vorba de acest grup
american răsfățat de ascultătorii
conaționali), este a doua, Answe
ring The Call.
„When will there be a day
when all of us

Trust in knowing love and
peace?”
Nu întrebarea aceasta, nici
celelalte puse de James LaBrie (cu
vocea lui de metal încălzit la flacăra
stelelor), mia(u) luat piuitul, ci
riffurile de chitară & tobe, pe care
John Petrucci și Mike Mangini leau
combinat cu asemenea dinamică și
măiestrie, încât preț de vreo 7 mi
nute am simțit că mi se taie ră
suflarea și sunt aproape de colaps
(fără să fiu mușcat de virusul
nenorocit ce bântuie și divizează
omenirea). Pe lângă dialogul celor
doi, arpegiile de claviaturi moderne
& retro (ce minimoog șia procurat
Jordan Rudess! ce i laș subtiliza –

măcar că nu știu să cânt la el nici cu
un deget!) și parada lui John Myung
pe basul său (discret, însă puternic),
dau impresia suplimentară de
zgomot inefabil. Și ce este mai
plăcut urechii decât susținerea con
tutti, pe care cvartetul o aduce
solistului?
Varianta surround a albumului
este însoțită pe bluray de un film pe
gustul visătorilor SF (de modă
veche) și de „clasicul“ documentar
cuminte – Digging for a Spark: A
View from Inside DTHQ. În vremuri
stupide, „anormalii“ rockeri ame
ricani sunt normali. Comportarea și
muzica lor pun între paranteze au
tismul cotidian. SDC
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Video designul, noul star
al scenelor de teatru
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Transformările radicale pe care
pandemia cu noul coronavirus lea
determinat în perimetrul scenei
ultimilor doi ani au impus în cen
tralitatea artei teatrale un compo
nent al creației colective care se
afla în ascensiune în ultimele de
cenii: video designul. Realizatorii
lui se plasează acum în imediata
vecinătate a regizorului care tre
buie săi aibă în vedere.
Există filiere evolutive diver
se pentru specializarea în video
design. Unii vin din zona sceno
grafiei – Andu Dumitrescu, absol
vent de Arte, corupt de dinamica
imaginii teatrale; Adrian Damian,
care a terminat, de fapt Actorie și
șia schimbat zona de interes vi
rând spre amenajarea spațiului;
Irina Moscu, cu licență în Arhitec
tură etc., cu toții modelează volu
metria scenică prin recurs la
tehnologie. Sunt și absolvenți de
Politehnică a căror creativitate
mai apropiată de estetic a expan
dat în soluții artistice pentru tea
tru (Mizdan, de pildă, ale cărui
înclinații artistice sau exprimat și
ca membru al unei formații rock).
Andrei Cozlac a studiat la
Universitatea Națională de Arte
„George Enescu“ din Iași, linia de
studiu Fotovideo, Facultatea de
Arte vizuale și design. Dezvolta
rea lui în perimetrul teatrului a
fost surprinzătoare. Colaborări în
teatre din întreaga țară cu regi
zori care au înțeles cât de impor
tant e să se deschidă spre new
media lau făcut un video artist cu
o contribuție semnificativă la
reușita proiectelor în care sa im
plicat. „Am lucrat cu Radu Afrim,
Silviu Purcărete, Alexandru Da
bija, Eugen Jebeleanu, Andrei Mă
jeri, Bobi Pricop etc. Aceștia au
înțeles că arta video nu este doar
un artificiu vizual pe care îl im
portau întrun spectacol, nu este

un efect vizual gol, woweffectul
pe care să îl aibă doar de dragul
de a crea senzație și șoc. Arta
video este un mediu a cărei expre
sivitate ajută, subliniază mesajul
regizoral sau actoricesc. Mediul
video poate augmenta foarte efi
cient întrun mod asumat realita
tea de pe scenă“, spune Cozlac.
ARTA TEATRALĂ
TOPEȘTE RĂCEALA
ASOCIATĂ UNOR
DEVICE-URI
Istoria teatrului a intrat întrun
timp în care viteza schimbărilor
estetice e pe fast forward. Nu ce
scrie pe o diplomă de învățământ
superior e determinant (naș vrea
să se înțeleagă că nu contează), ci
propria sensibilitate și maniera
potrivită dea o exprima. Andrei
Cozlac a găsito. Video designul e,
în lista componentelor ce fac
spectacolul, mai apropiată de sce
nografie. Căci se ocupă cu recrea
rea unui spațiu. Cooperarea vi
deo/ stage designerilor cu sceno
grafii e, din acest motiv, foarte
strânsă, iar Cozlac are în lista rea
lizărilor nume grele: „Am lucrat
foarte bine cu Dragoș Buhagiar,
un scenograf pe care îl apreciez
foarte mult, Adrian Damian, Ve
lica Panduru, Irina Moscu, Cosmin
Florea, sunt nume multe, nui pot
aminti acum pe toți. Au fost întâl
niri pe câmpul de muncă, au fost
niște experiențe din care am în
vățat mult, pentru că sunt artiști
care șiau acordat libertatea să ex
perimenteze, să riște, să exploreze
potențialul pe care lar putea avea
acest mediu al virtualității“.
Limbajul digital traduce idei
și sentimente în fluxuri de ima
gini scenice care, filtrate de reti
nă, stimulează imaginația și sen
sibilitatea. E criptare video, dar și
emoție. Prin integrare în arhitec
tura estetică proprie, arta teatrală
topește răceala asociată unor de
viceuri. Din această perspectivă,
un spectacol teatral e mai încăr
cat de emoționalitate decât un
performance, în care vizualita
tea e mai degrabă conceptuali
zată. Proiectele vizuale sunt con
ținuturi video integrate întro
expresivitate de tip mai larg, care
sa îmbogățit prin aportul new
media.

O INSTALAȚIE CARE
TREBUIE ARMONIZATĂ CU
O VIZIUNE PREDOMINANTĂ
Voiam să știu ce îl ține atașat de
această formă de exprimare care e
subsumată unei colectivități crea
tive implicate întrun proces la fi
nalul căruia nu se mai știe cine, ce,
cât a așezat acolo, cine și cum a sti
mulat inspirația celorlalți și ce a
alimentato pe a lui. În contextul
în care artele vizuale favorizează
mai mult individualitatea, iar in
dividualismul e dominanta actua
lității, așa că lam întrebat ce îl
atrage către creația de echipă.
Iată ce mia răspuns: „Mă fas
cinează dinamica umană, modul
în care oamenii relaționează sau
converg către un numitor comun,
iar în acest proces fiecare vine cu
partea lui creativă. În artele vi
zuale procesul este mult mai indi
vidual, mai ermetic, nu pare a fi o
muncă de colectiv, dar nu este ne
apărat o regulă. Țin minte că în fa
cultate formam grupuri de stu
denți de la diferite secții (pictură,
grafică, fotovideo) și lucram
noaptea, puneam muzică, discu
tam, dezbăteam idei, glumeam,
după care reveneam la procesul
creativ. Fiecare se ducea la «șeva
letul» lui și timp de o oră sau două
era focusat. Luam o pauză, ne adu
ceam aprecieri sau critici unii al
tora, colaboram, în sensul în care
ne ajutam și ne împingeam unii pe
alții. Tipul acesta de interacțiune
este mult mai pregnant în teatru,
pentru că teatrul este, în primul
rând, o muncă de echipă“.
Cozlac a făcut și instalații
video, în număr impresionant și
cu abordări inedite, evidențiinduși
calitatea de autor. Ceea ce pro
pune în interiorul unei concepții
regizorale e tot o instalație, chiar
dacă una care trebuie armonizată
cu o viziune predominantă ca
ordin de cauzalitate.
„Nu văd nici o discrepanță în
tre modul meu de abordare a
instalațiilor din perspectiva artis
tului vizual și instalațiile pe care
le realizez în spectacolele de tea
tru. Ele fuzionează cu o viziune
colectivă la care contribui prin
conceperea părții video ce vine din
resorturi personale. În relația cu re
gizorii au loc sesiuni de dialoguri,
de feedbackuri sau, cum le zic eu,

bouncing ideas, în care fiecare
propune, celălalt diseminează,
propune și el și ajungem la o
formă care sintetizează o sim
bioză între aceste medii. Scopul
este ca limbajele să fuzioneze în
așa fel încât să rezulte forme noi
de expresie sau să se atingă anu
mite profunzimi conceptuale“,
povestește video artistul. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

În redactarea acestui articol am
recurs și la câteva fragmente din
studiul Cozlac. Andrei Cozlac inserat în sumarul volumului colectiv
pe care l-am coordonat, Fereastră
către digital. Teatrul și noile
tehnologii/ Open New Tab. Theatre
and New Technology (Editura
Junimea, 2021).
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INTERVIU CU TRADUCĂTORUL VLAD POJOGA

„Îmi place felul în care Kerouac
își construiește personajele în
corespondență cu cele din realitate“
Vlad Pojoga este redactor-șef al „Z9Magazine“, asistent

și traducător literar. Într-un interviu pentru „Suplimentul

de cercetare în Departamentul de Studii Romanice din

de cultură“, Vlad Pojoga a vorbit despre procesul tradu -

cadrul Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu, doctorand,

cerii, pandemie și despre traducerea volumului Big Sur,

editor al revistei „Transilvania“, organizator al Z9Festival

de Jack Kerouac (Editura Polirom, 2021).

LAVINIA BĂLULESCU

toamna asta Fredric Jameson,
Postmodernismul sau logica cul
turală a capitalismului târziu, pe
care îl traduc alături de Alex
Văsieș și care ar fi trebuit să apară
de mult timp în română, printre
altele. Dintre prozatorii pe care
iam tradus și au apărut deja în
volum, nu cred că ai uitat pe prea
multă lume, poate doar pe Tao
Lin, Elan Mastai și Gregory Scott
Katsoulis. În ceea cei privește pe
poeți, aș spune doar câteva nume
ale căror texte mia făcut enorm
de multă plăcere să le traduc: Ri
chard Scott, Oli Hazzard, Ada
Limon, Crispin Best.

Traduceri, un doctorat, munca
la universitate și la două reviste.
Simt că am omis, fără să vreau,
ceva important despre viața ta
profesională. Ce anume?

De menționat ar mai fi numai
Z9Festival, maratonul anual de
poezie care strânge tineri scriitori
din nouă țări la Sibiu și care e
unul din momentele mele prefe
rate de fiecare dată când se în
tâmplă, dar și faptul că, de câteva
luni, am preluat, alături de Alex
Văsieș, Editura ULBS (n.r.  Edi
tura Universității „Lucian Blaga“
din Sibiu), unde încercăm să con
struim un proiect destul de mare,
care ne entuziasmează.

Care e prima carte pe care
ai tradus-o?

Uitasem tocmai de festival!
Omisesem deci ceva foarte important! Vlad, pare că sunt foarte multe pălării pe care le porți
uneori în același timp. Cum te
descurci cu toate aceste roluri?

Chiar naș ști săți spun. Cred că
pur și simplu fac ce urmează a
doua zi sau în următoarea săptă
mână și o iau de acolo. Bine, de
fapt, în timp ce răspundeam, am
realizat cămi place destul de mult
să fac tot ce am de făcut, iar asta
ajută. Și ar mai fi și faptul că, așa
cum mia zis cineva la un moment
dat, sunt „expert în întârzieri“.

exemple: Frank O’Hara, W.S.
Graham, W.D. Snodgrass). Lista
nu e nici pe departe completă.
Pe cine mai adăugăm?

Ai tradus din engleză în română
mai multe romane (printre autori se numără Sherman Alexie,
Chuck Palahniuk, Ayn Rand,
Sean Penn sau Jack Kerouac),
dar și multă poezie (câteva

Am început recent o colecție de
poezie în traducere la OMG Pu
blishing, Z9 × OMG, care a debutat
toamna asta cu două volume,
unul de Emily Berry și celălalt de
Sam Riviere. E un tip de control
cu care nu sunt obișnuit și pe care

nu lam avut până acum, acela de
a alege eu cărțile pe care le traduc,
de a face selecția. Cred că e ceva
ce miam dorit dintotdeauna. Mai
mult, e și prima colecție coerentă
de poezie tânără în traducere din
România. Vrem să scoatem cel
puțin două antologii de genul
ăsta pe an. Același sentiment îl am
și cu noua colecție de teorie de la
Editura ULBS, unde publicăm

Chuck Palahniuk, Apocalipsa. Eram
în clasa a doișpea, aveam o bursă
Erasmus de trei săptămâni cu mai
mulți colegi la Leipzig, îmi plăcu
seră în anii de dinainte Fight
Club, Sufocare și Bântuiții, așa că,
intrând întro librărie și văzând
noua carte a lui Palahniuk, am
luato instantaneu. Mi sa părut,
atunci, foarte tare vocea ironică a
lui Maddy Spencer, naratoarea, o
fetiță de treișpe ani. Tradusesem
deja ceva poezii și mam gândit că ar
fi cel puțin interesant pentru mine
să traduc vocea aia. Așa că Radu
Vancu ma pus în legătură cu BAS
(n.r. – BogdanAlexandru Stănescu),
care întâmplător cumpărase drep
turile pe carte, dar nu alesese încă
un traducător. Iam trimis o probă,
a fost OK și am traduso în câteva
luni, chiar înainte de Bac.

că e un artefact narativ extrem de
ciudat, chiar fără sens pe alocuri,
punctual cel mai complicat a fost să
traduc Sean Penn, Bob Honey care
face și drege. E plină de aliterații,
cuvinte care încep cu aceeași literă,
referințe obscure și e foarte greu să
vezi the bigger picture în timp ce o
traduci. Are poeme cu rimă, repe
tiții ciudate, termeni specializați și
uneori inventați.
O carte pe care visezi s-o
traduci?

Visez, și sper să nu o mai fac pen
tru chiar atât de mult timp, să fac
și să traduc o selecție din poemele
lui Frank O’Hara. Volumul apărut
în 1980 în colecția Poesis a Editu
rii Univers e prea puțin, din punc
tul meu de vedere, pentru cât
merită O’Hara.
Ai o rutină de tradus?

Miar plăcea foarte mult să spun că
da, dar având atât de multe dead
lineuri suprapuse mereu, traduc
efectiv pe unde și cum apuc. Cel
mai mult îmi place, oricum, di
mineața, dar nu neapărat pentru
că miar plăcea mie să mă trezesc
devreme, ci pentru că mă simt ex
celent când se face 121 și am un
număr de pagini sau un capitol și
am ajuns deja la jumătatea volu
mului de muncă din ziua respec
tivă sau chiar am depășito. Numi
iese foarte des, dar când îmi iese e
așa cum miaș dori să fie mereu.

O carte tradusă și care ți-a adus
provocări?

Bănuiesc că ai întâlnit mulți autori pe care i-ai tradus, probabil
poeții veniți la Z9Festival. Cum
ți s-au părut experiențele de felul acesta?

Cu toate că nu e nici pe departe
preferata mea din ceam tradus și

Da, iam întâlnit pe toți poeții pe
care iam tradus pentru Z9Festival.
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Dintre prozatori nu iam întâlnit
încă pe nici unul (deși miar fi
plăcut săl traduc pe Irvine Welsh,
de exemplu, care a fost la unul
dintre evenimentele noastre de la
Sibiu, sau pe Gary Shteyngart, la
un eveniment al căruia am fost la
Edinburgh și care are un simț al
umorului excelent). În general,
colaborările mele cu poeții de la
festival pentru traduceri nu au
fost neapărat complexe, mai co
municam doar în cazul în care
chiar nu reușeam să găsesc soluții
sau chiar nu înțelegeam anumite
referințe sau construcții. Cred că,
fiind un festival pe care îl și orga
nizăm, munca noastră de tradu
cători trece în spate și interac
ționăm cu invitații din perspec
tive mai degrabă diferite – de
gazde, de amici, poate chiar de
prieteni, în cazul unora.
Cea mai recentă carte pe care ai
tradus-o este Big Sur, de Jack
Kerouac (Editura Polirom,
2021). Cum a fost pentru tine
acest proces de traducere?

Procesul în sine a fost plăcut. Ne
plăcut a fost că nu am putut să mă
concentrez doar pe carte. Ăsta e
unul din lucrurile care mă deran
jează la multe traduceri, că nu pot
să le fac doar pe ele și atât, că mai
am multe alte taskuri în fiecare
zi. Dar bănuiesc că aleg să fac asta,
așa că în final e OK. A fost, însă, și
cred că asta intră tot la capitolul
proces, prima carte la care am lu
crat pe text cu două persoane, atât
cu Radu Pavel Gheo, care e redac
torul ei, cât și cu Dan Croitoru,
care a făcut o lectură finală a tex
tului. Din punctul ăsta de vedere,
a fost cea mai bună experiență pe
care am avuto până acum, iar su
gestiile și mențiunile lor au fost
extrem de utile pentru produsul
final. E o instituție care cred că ar
trebui să fie mai vizibilă în indus
tria de carte românească, pentru
că e una esențială.
Sunt curioasă: ești fan Jack Kerouac? Alegerea de a traduce
cartea a fost o pornire venită din
pasiune sau... așa s-a întâmplat?

E unul dintre scriitorii secolului

XX care îmi plac, îmi plac natu
ralețea și felul în care își constru
iește personajele în coresponden
ță cu cele din realitate, e evident
fascinantă mișcarea în sine și
modul în care beatnicii au modi
ficat peisajul literar din State și,
apoi, modul în care au influențat
literatura în general. Dar naș
putea să spun că am fost sau sunt
fan Kerouac, e un cuvânt cu prea
multe implicații și pe care pot să
îl aplic, în momentul ăsta, unei
singure scriitoare: Elena Ferrante.
Care au fost momentele complicate în ceea ce privește traducerea cărții lui Kerouac?

Pentru mine mereu cele mai com
plicate momente sunt primele 30
40 de pagini, până când prind
vocea. Mi se pare cel mai greu și,
de fiecare dată când recitesc tra
ducerile, acolo găsesc cele mai
multe probleme. Îmi e dificil să ni
meresc din prima, dar după ce
încep să recunosc construcțiile,
cuvintele repetitive, după ce cu
nosc personajele (și nu e tipul de
cunoaștere al lecturii, ci cel al tra
ducerii, cu totul diferit) și încep să
am o idee despre ce ar spune și ce
nu ar spune ele, devine mult mai
simplu. Am de multe ori ideea asta
că unele personaje nu ar spune
ceva în română, chiar dacă echiva
lentul cuvântului din engleză e
foarte clar, și îmi bazez asta mereu
pe imaginea pe care o am eu asu
pra personajelor respective. Nu
știu dacă e sau nu OK, dar efectiv
nu mă pot debarasa de faptul că în
mintea mea personajele respec
tive nu ar spune niciodată asta.
Și tot legat de provocările cărții
lui Kerouac, cât de complicat
sau de amuzant a fost să găsești
variante de traducere pentru
cuvinte care nu există („clingoroare“, „mări băltipleoscăind“)?
Dar în ceea ce privește frazele
care durează pe pagini întregi?

Chiar dacă aparent e problematic
să traduci cuvinte inventate sau
să le compui, e cam una dintre
cele mai ușoare chestii. Nai nici o
constrângere, poți fi efectiv cât de
creativ vrei sau crezi, nu ai prea

Pentru mine mereu cele mai complicate momente sunt primele 30-40 de
pagini, până când prind vocea. Mi se
pare cel mai greu și, de fiecare dată
când recitesc traducerile, acolo găsesc
cele mai multe probleme.

multe variante greșite. Și ai niște
alegeri de făcut: ce vrei să păstrezi,
sensul aproximativ? Muzicalita
tea? Poți să le păstrezi pe amân
două? Îți dai seama că există,
oricum, nenumărate variante de
traducere la textele și cuvintele care
au sens propriu, ce să mai vorbim
de cele care au un sens inventat sau
suprapus. Iar pe mine frazele care
țin pagini întregi nu mă deranjează,
miam adus aminte acum că are
Hrabal o carte care e o singură
frază, nu are nici un punct în tot
parcursul ei, și țin minte că am ter
minato de citit și am avut impresia
că am citit literalmente o singură
propoziție în care era concentrată
toată materia narativă a textului.
Mia plăcut mult.
Poate fi citită cartea Big Sur de
oricine sau e nevoie de o inițiere
în acel univers al cărții și al perioadei?

Cu siguranță poate fi citită de ori
cine. Cine are insighturile nece
sare citește o carte, cine nu le are
citește altă carte. Dar eu cred că
sunt două variante la fel de mișto
și poate ar fi chiar o experiență in
teresantă să fie citită și fără in
sighturi și după recitită cu.
O scenă din carte pe care ai povesti-o unui viitor cititor?

Aș povesti momentul în care Jack
Duluoz, alterego al lui Kerouac,
încearcă să facă autostopul din
Big Sur spre San Francisco și
dintrodată nul mai ia nimeni.
Merge și tot merge pe jos kilometri
întregi, până își distruge picioa
rele, și aici e cumva un semn cât se
poate de clar al felului în care se
schimbau lucrurile în America și
pentru personajulscriitor care fă
cuse literatură din asta.
La momentul la care facem interviul (n.r. – început de septembrie), te pregătești să predai
o variantă a doctoratului la care
lucrezi. Îmi povestești mai multe
despre doctorat?

E o lucrare despre narațiunile in
teractive, narațiuni în care citito
rul (sau utilizatorul) are, la un
moment dat, puterea de a alege
calea pe care o ia. Sunt, în general,
specifice mediului digital, unde e
foarte ușor să se întâmple alege
rea asta, pentru că poți să pui per
sonajul so ia la dreapta sau la
stânga, să mănânce una sau alta,
să se îmbrace cu tricou sau că
mașă și așa mai departe. Sunt
multe tipuri de astfel de nara
țiuni, de la unele bazate pe text
sau doar pe text până la unele cu
imagini sau jocuri video. Studiile
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mele de caz sunt pe narațiunile în
limba română și care din ele (și în
ce măsură) pot fi considerate in
teractive.
Cum ai trecut prin începutul
pandemiei?

Eu nu sunt o persoană care iese
foarte mult, lucrez în general de la
o masă, citesc pe o canapea sau fo
toliu, nu mă deranjează să rămân
în spațiul meu, așa că la început
nam resimțito ca pe ceva atât de
consequential pentru mine. Cu
cât a trecut timpul, însă, am înce
put să resimt și eu izolarea. Din
primăvară, după rapel, am înce
put să ies tot mai mult și să încerc
să mă readaptez unei vieți cu
birou și alți oameni prezenți fizic.
Mau ajutat cei apropiați, ai mei,
cu care mă vedeam cel mai des, și
prietenii, care erau mereu în tele
fon sau laptop, indiferent ce pro
stii aș fi avut eu de zis sau nu.
Cum au fost influențate proiectele tale de pandemie?

Am anulat anul trecut Z9Festival,
pentru că era totul mult prea vo
latil, dar revista a mers foarte bine,
au ieșit două numere speciale,
unul pe Harlem Renaissance și
unul pe Black Arts Movement.
Ce urmează? La ce lucrați?

Z9Festival se ține pe 8 octombrie,
cu toți străinii intrând pe video
(n.r. – interviul a fost realizat la
începutul lunii septembrie; între
timp, a avut loc și festivalul). În
ceea ce privește „Z9Magazine“,
Cătălina Stanislav, Ilinca Pop și
Ruxandra Gîdei lucrează împre
ună la un număr pe literaturi mi
grante, care ar trebui să iasă în
noiembrie și de care eu, personal,
sunt foarte entuziasmat, dar care
e gândit, proiectat și făcut în tota
litate de ele. În rest, vom scoate
din nou antologia Z9Festival ca
număr special al revistei și vom
continua colecția de la OMG la
anul, cu alte două titluri.

reviste la site-uri la Tumblr și Facebook, tot ce trebuie să facem
e să vrem să ajungem la ea“. S-a
schimbat ceva în percepția ta?

Da și nu. Pe de o parte, am desco
perit comunități efervescente. Pe
de alta, sa schimbat postura din
care vorbesc. Pentru că atunci am
ziso cumva din perspectiva pu
blicului, dar acum cred că noi, cei
din câmpul restrâns al studiilor
literare, nu facem destule ca să
ajungem la public. Și asta pleacă
din școală. De prea multe ori pre
zentăm literatura ca fiind ceva
care nu are în ea lucrurile din
jurul nostru, lucrurile pe care le
trăim noi. De exemplu, ficțiunile
scrise de amatori pe Wattpad au
milioane de vizualizări, fără nici o
exagerare, și nu se vorbește aproa
pe deloc despre asta. Exact dintrun
asemenea motiv, ceea ce fac, prin
tre alții, vloggerii de carte, mi se
pare esențial și cu un potențial
impact mult mai mare, pentru că
se adresează direct unui public
tânăr, sunt extrem de autentici,
împart unii cu ceilalți ceva ce le
place, ceva ce e interesant.
Rămâi în România și în Sibiu?

Da. Am început să construim ceva
și, cel puțin până când vom reuși
să construim, voi fi aici.
Prima ta amintire?

Un erou personal din viața reală?

Asta e ontrebare foarte grea, pen
tru că e ceva care se schimbă și
oamenii în sine se schimbă, pot
apărea tot felul de lucruri pe care
să le afli după, așa că încerc să mă
țin cât mai departe posibil de
ideea de erou și de idealizarea ori
cui, în exact același mod în care
statuile ridicate oamenilor mi se
par complet nepotrivite în 2021.
Într-un interviu acordat acum
mai mulți ani (pentru
sibiu100.ro) spui: „Literatura de
calitate e azi peste tot, de la

Ceea ce cred eu că e prima mea
amintire sunt eu căzând de pe un
colțar de bucătărie. Habar nam
dacă miam fabricato sau nu, dar
nici nu prea contează.
O întrebare pe care nu ți-a pus-o
nimeni și la care ți-ar plăcea să
răspunzi?

„Ce teai jucat cel mai mult pe cal
culator?“. Football Manager.
Ce face Vlad Pojoga într-o lume
paralelă?

Nu e stresat. Nu are deadlineuri.
Joacă baschet. SDC
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Online & live: Sorin Antohi în dialog
cu Ovidiu Șimonca despre volumul
Oameni și patrii
Joi, 18 noiembrie, începând cu ora
19.00, pe paginile de Facebook Po
lirom, Librăria Humanitas de la
Cișmigiu și Librăriile Humanitas,
va alea loc o dezbatere pe marginea
volumului Oameni și patrii. Isto
riile și geografiile identității, sem
nat de Sorin Antohi și JeanJacques
Askenasy, publicat de curând la
editura Polirom.
Invitați: Sorin Antohi, Ovidiu
Șimonca
DESPRE CARTE
„Cartea are ca punct de plecare
viața neurologului JeanJacques
Askenasy. Născut în Bulgaria, sa
format în Franța și în România, a
emigrat la maturitate în Israel, sa
afirmat în toată lumea. Sunt evocate
peripeții și topografii transnaționale,
identități fluide, schimbări abrupte
și conjuncturi dramatice, vremuri

tulburi și momente faste, oameni
de tot felul, căutări, pierderi, (re)
găsiri. Dialogul și «Cuvântul îna
inte» sondează astfel întregul re
gistru al micii și marii istorii, de la
tragic la banal, de la nostalgic la
carnavalesc.“ (Sorin Antohi)
„Cu o inimă de aur și o minte de
oțel, JeanJacques Askenasy a vin
decat suflete pe câteva continente.“
(Moshe Idel)
SORIN ANTOHI (n. 1957) este
istoric al ideilor, eseist, traducător.
Studii de engleză, franceză (Iași) și
istorie (Paris). A predat la Univer
sity of Michigan, Ann Arbor; Uni
versitatea din București; Central
European University, Budapesta
(unde a fost și prorector academic,
șef de departament, director fonda
tor al Pasts, Inc., Center for Histori
cal Studies) etc.; cercetări la ins
titute de studii avansate (Bielefeld,

Stanford, Berlin, Essen, Viena), în
alte universități și instituții. A coor
donat proiecte și rețele de cerce
tare, colecții de carte; a fost în
conducerea unor instituții, orga
nisme profesionale (membru în bi
roul Comitetului Internațional de
Științe Istorice), publicații, fundații;
a (co)organizat conferințe, colocvii,
seminare, școli de vară etc. A publi
cat între altele cinci volume de
autor (unul la Paris), șase de con
vorbiri, șapte coordonate (unele în
colaborare), șapte traduse din fran
ceză și engleză (cu Mona Antohi).
Membru în Academia Europaea.
Mai multe la www.sorinantohi.org.
JEANJACQUES ASKENASY (n.
1929) este profesor de neurologie la
Facultatea de Medicină Sackler și la
Facultatea de Drept Buchmann ale
Universității din Tel Aviv. A fost elev
la Paris și Craiova, a studiat Medi

cina la Timișoara și Cluj, șia luat
doctoratul la București. Sa per
fecționat după emigrare în Israel,
New York și Paris. A părăsit Româ
nia în 1972, dar revine frecvent aici
din anii 1990. Este membru în con
ducerea a numeroase societăți
internaționale, comitete editoriale
și asociații de profil, a primit de
corații, premii și distincții în mai
multe state. Membru de onoare al
Academiei Române. Specialist cu
reputație internațională, cu o prac

tică clinică vastă (pacienții săi de
toate naționalitățile și confesiunile
sunt și oameni săraci, și milionari;
și militari răniți, și președinți de
stat etc.) și o carieră savantă înde
lungată, a publicat în cele mai im
portante reviste medicale, semnând
și numeroase cărți de biosemiotică,
despre somn, creier, violență și
conștiință, teoria relației cunoaș
tereconștiință, memorii, publicis
tică etc. Mai multe la www.Jean
Askenasy.com. SDC

Dezbatere live & online:
Consimțământul de Vanessa Springora
Premiul JeanJacques Rous
seau pentru autobiografie
l Grand Prix des Lectrices de
ELLE 2020 – Document
l Miercuri, 17 noiembrie, înce
pând cu ora 16.30, pe paginile de
Facebook Polirom & Cărturești
(facebook.com/polirom.editura;
facebook.com/Carturesti), va avea
loc o dezbatere pornind de la volu
mul Consimțământul de Vanessa
Springora, apărut de curând în
colecția „Biblioteca Polirom“, tra
ducere din limba franceză de Ale
xandra Cozmolici.
Participă: Alexandra Cozmolici,
Andreea Molocea, Alina Purcaru
l Moderează: Miruna Vlada
Crescută de o mamă divoțată,
V. încearcă să umple prin lecturi
golul lăsat de tatăl absent. La trei
sprezece ani, în timpul unui dineu
l

monden, îl întâlnește pe G., un
scriitor cu reputație scandaloasă.
De la primele schimburi de priviri,
e subjugată de charisma acestui
bărbat de cincizeci de ani, de
atenția pe care io acordă. Mai târ
ziu, G. îi declară că o iubește și că
no săi facă nici un rău. Deși are
doar paisprezece ani, V. i se oferă
trup și suflet. Intervenția poliției

nu face decât să întărească această
idilă periculos de romanescă. Dar
deziluzia este teribilă când V. își
dă seama că G. a făcut întotdea
una colecție de iubiri adolescen
tine și practică turismul sexual în
țări unde minorii sunt vulnerabili.
În spatele aparenței flatante de
om de litere se ascunde un prădă
tor, acoperit de o bună parte din

lumea literară. În ciuda rupturii,
calvarul continuă, căci scriitorul
nu încetează să o hărțuiască. După
mai bine de treizeci de ani de la în
tâmplările de atunci, Vanessa
Springora ne oferă acest text nău
citor, înfățișând un proces de ma
nipulare psihică impecabil or
chestrat, precum și ambiguitatea
înspăimântătoare în care se pla
sează victima îndrăgostită, care
consimte la abuz. Dar, dincolo de
experiența personală, autoarea
examinează derivele unei epoci și
conformismul unui mediu orbit
de talent și de celebritate.
„Springora spunea despre
cartea ei că este ca un mesaj într
o sticlă. Nu vă imaginați însă o sti
clă rătăcită pe valurile mării, pur
tânduși răvașul disperat în zări
îndepărtate.

Consimțământul e un cocktail
Molotov aruncat în fața establis
hmentului francez, o operă de o
furie extrem de bine controlată,
amețitoare.“ („The New York Times“)
VANESSA SPRINGORA (n.
1972) este editoare, regizoare și
scriitoare franceză. În 2003 a înce
put să colaboreze cu Institut Natio
nal de l’Audiovisuel ca scenaristă și
regizoare. În 2006 a început să lu
creze la editura Julliard, pe un post
de asistent editorial. A scris nume
roase scenarii și a semnat regia
pentru mai multe filme, printre
care Dérive (2006) și serialul Quo
tidien (2016). În 2019 a devenit di
rector editorial al editurii Julliard.
Din 2010 coordonează colecția
Nouvelles mythologies pentru edi
tura Robert Laffont. SDC
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Nelson Freire. Uriașul timid
Pe 2 noiembrie mă luptam cu unul dintre
poemele în portugheză ale lui José Luís
Peixoto când am dat, din întâmplare, peste
știrea dispariției lui Nelson Freire. Un jurnal
brazilian anunța sec moartea muzicianului,
În Nelson Freire, documentarul
din 2003 în care marele pianist e
filmat ca o vedetă de pe Maracanã
vreme de aproape doi ani, în tur
neele sale prin întreaga lume,
există o secvență în care acesta
urmărește un videoclip cu Errol
Garner, care interpretează la pian
un jazz vesel: „Nu am văzut nicio
dată pe cineva să cânte cu atâta
plăcere“, spune interpretul. „Așa
am descoperit pianul“, continuă
Freire. „Pianul a fost momentul, pe
când eram copil, când simțeam
plăcere. Nu sunt fericit după un
concert dacă nu am simțit măcar
pentru o clipă o asemenea plăcere.
Pianiștii clasici aveau această bu
curie. Rubinstein o avea. O avea și
Horowitz. Guiomar Novaes a avuto,
iar Martha Argerich o are.“ „— Dar
dumneavoastră?“, întreabă inter
vievatorul. Domnul Freire își
aprinde o țigară, ridică privirea
timid și zâmbește. Era epoca în
care încă se putea fuma în fața
unei camere de filmat.
Nelson Freire a fost un mare
timid, un introvertit care nu sa
simțit bine în lumina reflectoarelor,
un interpret uriaș despre care im
presarul său, Jacques Thelen, glu
mea amar că a reușit săi construias
că o carieră în ciuda eforturilor lui de
al împiedica. Nu îi plăceau nici in
terviurile, nici ședințele foto și îi era
frică să zboare cu avionul, o frică ce a
subțiat enorm agenda turneelor sale
internaționale.
Atâtea câte au fost, împreună
cu înregistrările – din 2001 era ar
tist exclusiv Decca – și mai ales
delicatețea cântului său fără egal
au fost de ajuns săi aducă faima
unuia dintre cei mai buni pianiști
ai generației sale. Topurile îl si
tuau chiar între primii cinci, ală
turi de marea sa prietenă, Martha
Argerich, cea care la făcut săși
înfrângă, până la un punct, teama
de zbor și cu care a împărțit zeci
de turnee și un parteneriat muzi
cal de o viață, în care stilul ei im
pulsiv și electrizant sa sincroni
zat perfect cu delicata paletă to
nală și bucuria lui de a cânta în
doi. La fel ca ea, Freire avea un trac

imens, la fel ca ea, se întreba după
fiecare concert dacă nu cumva va
fi ultimul, la fel ca ea fuma enorm,
țigară de la țigară, în tinerețe.
Un interpret uriaș, discret și
carismatic, adorat de melomani,
Nelson Freire, prezentat multă
vreme de critica muzicală drept
„secretul cel mai bine păstrat al
pianului“, sa impus brusc la înce
putul anilor 2000 cu două înre
gistrări Decca, Chopin (2002) și
Schumann (2003), după aproape
25 de ani în care a evitat cu îndâr
jire să intre întrun studio. Este
inclus în colecția Philips „Great
Pianists of the 20th Century“ și a
primit un Grammy, în 2013, pen
tru Brasiliero, album cu creații ale
compozitorilor brazilieni subinti
tulat VillaLobos & friends. Me
morabile sunt și înregistrările
sale în duet cu Martha Argerich,
în special cele cu creații de Rah
maninov, Ravel, Bartók și Luto
sławski. În 2019, la împlinirea
vârstei de 75 de ani, a înregistrat
ultimul său album, Encores, în
care primul track e luminosul
aranjament Sgambati la Melodie
din Orfeu și Euridice.
Pe Nelson Freire, minunatul
poet al pianului de o subtilitate
inefabilă și un uriaș timid în viața

o moarte pe care mintea mea refuză încă să o
accepte. Sau poate inima. Poemul lui Peixoto,
scriitorul pe care l-am întâlnit la ediția de anul
acesta a FILIT, unul inedit, din 2016, se numește Por todos aqueles que se dirigiam à vida.

de zi cu zi, lam ascultat și aplau
dat în 18 septembrie 2019 la Fes
tivalul Enescu, atunci când a
cântat Beethoven 4 cu SanktPe
tersburg și Vassili Sinaiski. Nu
știam că o săl ascult pentru ultima
oară live. Naș schimba nici un cu
vânt din cronica acelui concert, pe
care pianistul brazilian îl încheia
cu același bis Sgambati/Gluck,
cântat peste tot în lume în aminti
rea marii Guiomar Novaes, nostal
gic și recunoscător omagiu adus
celei pe care a numito, dea lungul
întregii vieți și în toate interviurile
sale: „idolul meu“.
Nelson José Pinto Freire sa
născut în Boa Esperança, oraș din
sudestul Braziliei, pe 18 octom
brie 1944. A început să cânte la
pian după ureche la vârsta de 3
ani, după ce a auzito exersând pe
sora mai mare. Copilul minune a
fost apoi trimis să ia lecții de pian
în cel mai apropiat oraș, unde
ajungea după 5 ore, zilnic, cu auto
buzul. Ulterior, familia sa mutat la
Rio de Janeiro pentru ca el să
poată urma lecții cu Lúcia Branco,
o discipolă a lui Arthur de Greef.
Aici va susține primul recital la 11
ani, iar în 1957, la 13 ani, câștigă, in
terpretând Imperialul beethove
nian, Concursul Internațional de

Pian de la Rio de Janeiro.
Cu o strângere de mână din
partea președintelui Braziliei,
primește o bursă pentru ași con
tinua studiile muzicale la Viena,
unde va studia cu Bruno Seidlho
fer, maestrul lui Friedrich Gulda.
„Acesta a fost primul, cel mai im
portant lucru din viața mea muzi
cală“, declara întrun interviu din
2018. „Mia deschis mintea – min
tea muzicală – pentru că a fost
prima dată când am avut dea face
cu pianiști din întreaga lume.“
Nelson Freire sa stins din
viață în noaptea de 31 octombrie
spre 1 noiembrie 2021, la Rio de
Janeiro. Muzicianul în vârsta de 77
de ani a stat departe de scenele de
concert de la sfârșitul anului 2019,
atunci când șia fracturat umărul
drept. Nu șia revenit, în urma
unor suferințe atroce fiind nevoit
să renunțe chiar la a mai face
parte din juriul concursului Cho
pin de la Varșovia, alături de prie
tena lui, Martha Argerich, care sa
retras și ea, special pentru al vi
zita. Catolic fervent, Nelson Freire
a fost înmormântat în cimitirul
din orășelul natal Boa Esperança.
A fost un pianist de geniu, cu un
tușeu supranatural și o artă inter
pretativă solară și solitară, care

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

nea oferit cu eleganță supremă
frumusețea muzicii. Un uriaș
blând și timid cu a cărui plecare
inima mea nu vrea să se împace.
Pentru toți cei care se îndrep
tau către viață, poem tradus în
premieră și exclusivitate pentru
Rubato – SdeC de Simina Popa,
excelenta traducătoare din portu
gheză a romanului Autobiografia,
Editura Pandora M, colecția Anansi
contemporan 2020, dar și a dialo
gului José Luís Peixoto – Robert
Șerban la FILIT 2021:
Pentru toți cei care se în
dreptau către viață, care
așteptau numai viață
și care, fără să știe, au căzut
neajutorați în abisul opac
al morții;
pentru toți cei care se tre
zeau dimineața, care se hrăneau
cu iluzii, invincibili în fața
încăpățânării lor inocente,
și care,
întro frântură de moment,
neprotejați de singurătate,
treziți în mijlocul unui vis,
au căzut neajutorați în abisul
opac al morții;
pentru toate acele priviri
care reflectau lumina zilei, vi
trine cu secrete,
chipuri pe care ni le vom
aminti cu un zâmbet blând
și care,
fără motiv, au căzut
neajutorați în abisul opac
al morții;
aceste cuvinte fragile și
inutile, acest timp scurt și
insuficient.
Au existat, la fel ca noi, au
fost oameni, la fel ca noi, au
simțit, la fel ca noi.
Pentru toate vorbele pe care
leau spus, pentru felul omenesc
în care
leau rostit, pentru aminti
rea incandescentă a glasului lor,
pentru timpul lor ca oameni,
aceste vorbe neputincioase,
acest timp neputincios
și calea x sau y pe care o ale
gem ca să îi urmăm.
José Luís Peixoto, 2016
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Matei Vișniec – Un secol de ceață
„Suplimentul de cultură“ vă
oferă în avanpremieră un fragment din volumul Un secol de
ceaţă de Matei Vișniec, care va
apărea în curând în colecţia
„Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

© Luana Popa

De trei săptămâni, de când an
cheta incognito în orașul R., pro
curorul Vigan reușise să realizeze
un inventar complet al portrete
lor lui Stalin. Cel puțin vreo zece
îl intrigau în mod deosebit.
Ce sens avea plasarea unui
portret în măcelăria din centrul
orașului, reprezentândul pe Sta
lin pe cal? Tabloul era agățat pe
perete exact în spatele măcelaru
lui. De mai multe ori, intrând în
măcelărie (unde uneori nici nu se
găsea mare lucru de cumpărat),
procurorul Vigan îl surprinsese
pe măcelar lovind cu voluptate în

câte o halcă de carne sau chiar re
tezând oase și apoi întorcând
capul spre portretul lui Stalin, de
parcă ar fi așteptat o încuviințare
a acestuia pentru ași continua
treaba. Să fi vrut oare portretistul,
prin plasarea lui Stalin pe cal, să
incrimineze decizia partidului co
munist de a debarasa România de
cai? Era adevărat că în acel an,
1956, viceprimministrul Alexan
dru Moghioroș dăduse ordinul să
fie omorâți 800.000 de cai pe
motiv că iroseau hrana și privau
vacile de o alimentație mai bună
și mai consistentă. Tot din ordinul
lui Alexandru Moghioroș fuseseră
desființate mai multe herghelii,
dar nu și cea din orașul R. Să fi
avut acest tablou reprezentândul
pe Stalin pe cal vreo legătură cu
faptul că herghelia din orașul R.
rămăsese în activitate?
În creierul procurorului se
intersectau tot felul de supoziții,
se înlănțuiau tot felul de argu
mente, iar unele din concluziile
sale îl speriau chiar și pe el. În nici

CARTEA
„Aș plasa acest roman în categoria ficţiunilor
istorice, deși toate bazele sale de plecare
sunt reale; ele se hrănesc din evenimente trăite
de propria mea familie, precum și de mine însumi în naveta mea culturală Est-Vest. Evident,
orice asemănare cu persoane reale este
întâmplătoare, dar sute de oameni vii se oglindesc în aceste pagini. Umbra lui Hitler și umbra
lui Stalin planează deasupra multor capitole și
nu întâmplător partea a doua a cărţii se
intitulează «Răul are întotdeauna un frate
geamăn».

un caz nar fi putut, în raportul pe
care urma săl întocmească, să
spună chiar tot ceea ce gândea sau
să dezvăluie chiar tot ceea ce des
coperea. Același portret cu Stalin
pe cal trona și pe fațada hergheliei
din oraș, precum și pe fațada ma
nejului, construcții vechi, datând
de pe vremea administrației impe
riale austriece. Încercau oare niște
responsabili din orașul R., printro
complicitate cu pictorul, săși sal
veze în felul acesta diverse vestigii
din epoca burghezomoșierească?
Și mai problematic i se părea
portretul lui Stalin instalat în po
picărie, chiar în spatele popicelor
de fapt. De data aceasta, pictorul îl
surprinsese pe Stalin aplecat asu
pra unei mese, examinând după
toate aparențele niște hărți. Numai
că, văzut din punctul de unde jucă
torii lansau bila spre popice, Stalin
dădea impresia că se uită chiar la
ele și că așteaptă rezultatul lovitu
rii. Procurorul Vigan participase și
el, în câteva dupăamiezi, la astfel
de partide de popice ca să înțe
leagă ce se întâmpla acolo și mai
ales de ce uneori jucătorii lansau
bilele cu un elan enorm, chiar cu
sete, ca și cum lar fi țintit pe to
varășul Stalin… Atmosfera din po
picărie, unde se fuma intens, părea
în mod evident influențată de por
tret. Printrun mecanism psiholo
gic pe care procurorul nu șil
putea încă explica, portretul le in
sufla jucătorilor un fel de bună
dispoziție continuă, chiar un fel de
excitație…
Lucruri ciudate se întâmplau
și la gară, unde un portret al lui
Stalin trona chiar pe peron, pe
frontispiciul gării, deasupra pa
noului cu numele orașului. Pro
curorul Vigan nu reușise să în
țeleagă, în ciuda multor ore de

Am încercat să înţeleg eu însumi, scriind, de ce
oamenii nu învaţă mai nimic din greșelile trecutului și mai ales de ce repetă erorile servituţii
voluntare. Ceaţa ideologică despre care vorbesc
în carte nu s-a risipit în acest început de secol,
iar pe alocuri mi se pare că se îndesește, chiar
în multe minţi subtile și în multe suflete ge
neroase.
Îl invit pe cititor să se îmbarce în lectura acestei
cărţi pentru a-și face singur o părere despre
dilemele secolului trecut și despre cele
profilate la orizont. Cu acest avertisment tragic,
lăsat nouă moștenire încă de la grecii antici:
doar problemele au soluţii, nu și dilemele…“
(Matei Vișniec)

pândă, de ce în fiecare seară un
acar proptea o scară în dreptul
portretului, iar apoi se eclipsa în
bodega din spatele gării… De ce
veneau apoi diverși cetățeni din
oraș, ducând cu ei câte două canis
tre, și urcau pe scară până când
ajungeau în dreptul portretului?
Cum acest ritual se derula seara,
iar procurorul nu îndrăznea săl
perturbe apropiinduse prea mult,
nici nu reușise să descopere ce se
întâmpla exact acolo, sus pe scară,
și la ce foloseau canistrele. Adu
ceau oamenii apă în ele ca să spele
în fiecare seară portretul lui Sta
lin? Procurorul Vigan ar fi avut
nevoie de un binoclu extrem de
puternic pentru a decripta miste
rul, cu atât mai mult cu cât, în mo
mentul când oamenii ajungeau
sus cu canistra, în jurul lor se lăsa
un fel de ceață, ca și cum o loco
motivă ascunsă în perete ar fi
scuipat exact atunci niște aburi…
Să fi fost pictorul Iluțiu Zaka
rian în cârdășie cu Arcadie Sclipa,

șeful gării? Sau cu Adam Yoel, di
rectorul maternității din oraș?
Pentru că și la maternitate se în
tâmpla ceva bizar: în sala de naș
teri trona un portret reprezentân
dul pe Stalin cu un deget la gură,
ca și cum iar fi spus privitorului
„Pst!“ sau „Taci!“. Tabloul era dis
pus în așa fel încât femeile aflate
pe patul de naștere săl vadă pe
Stalin în tot cursul operațiunii…
Ce încerca oare Adam Yoel, cel
mai bun medic ginecolog din oraș,
omul cu care de peste 30 de ani
nășteau sute de femei, să le comu
nice prin plasarea acelui tablou
exact acolo? Procurorul Vigan în
cercă să se pună în locul lor…
Oare imaginea lui Stalin cu dege
tul la gură le ușura eforturile, le
făcea să transpire mai puțin, să
simtă mai puțin durerea sau să
împingă cu mai multă forță? Sau
poate acel tablou avea alt rol, să
fie prima imagine percepută de
nounăscuți? Procurorul se gândi
mult la această simbolistică… SDC
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Marta Petreu este laureata Premiului
Scriitorul anului 2021, acordat de
Uniunea Scriitorilor din România, pentru
volumul Blaga, între legionari și comuniști
Premiul i-a fost decernat autoarei la Iași, vineri, 5 noiembrie, în cadrul Galei Scriitorilor
Anului 2021, organizată de Uniunea Scriitorilor din România.
Marta Petreu a fost premiată ex
aequo cu Daniel Cristea-Enache
– pentru volumul Linia de contur (editura Spandugino).

Marta Petreu a primit pentru ace
lași volum și Premiul Scriitorul
lunii august 2021, acordat de Uni
unea Scriitorilor din România, pre
cum și Premiul „Tudor Vianu“
pentru întreaga operă de cercetare
a culturii românești, oferit de Mu
zeul Național al Literaturii Române.
De curând, autoarea a primit
și Premiul de excelență „George
Bacovia“ al revistei „Ateneu“,
ediția 2021.
Marta Petreu cercetează zvo
nurile care au circulat și circulă
încă în mediul românesc, uneori
și în cel internațional, despre
orientarea politică extremistă –
legionară, apoi și comunistă – a
lui Lucian Blaga. Poet, dramaturg
și filosof, Blaga este cel mai com
plex autor din cultura românească
a secolului XX. Zvonul despre le
gionarismul lui este cu atât mai
surprinzător cu cât autorul, spre
deosebire de alți filosofi sau scrii
tori români, nu a făcut politică și nu
a scris texte politice. Au dreptate
legionarii care susțin că Blaga a fost
un legionar ascuns? Ce semni
ficație a avut pentru viața și opera
lui faptul că a avut mulți prieteni și
exegeți legionari, precum și exegeți
și colaboratori comuniști? De ce la
atacat teologul D. Stăniloae, a avut
acesta dreptate când a scris că
Blaga este un pericol pentru națiu
nea română? De ce a purtat C. Ră
dulescuMotru o campanie siste
matică împotriva filosofiei lui Blaga
și de ce sa solidarizat Academia
Română cu Motru? A dedicat într
adevăr Blaga piesa Avram Iancu lui
Corneliu Zelea Codreanu? Au
dreptate comuniștii, începând cu
Lucrețiu Pătrășcanu și terminând

cu Mihai Beniuc, săl acuze pe Blaga
și opera lui de fascism, legionarism,
misticism, ortodoxism? Șia meritat
oare Blaga destinul, elogiile lui Carol
al IIlea, apoi hărțuielile la care a fost
supus din cele mai diferite direcții,
din toamna anului 1940 și până la
moarte? De ce la supravegheat Se
curitatea pe Blaga și la ce concluzii a
ajuns? Ce relații erau între Blaga și
Cercul Literar? De ce a făcut Blaga în
1959 un „Memoriu” către C.C. al
P.M.R.? Ce rol a jucat dna Dorli Blaga
în publicarea „Memoriului“? Dar
Mircea Zaciu? Acestea și altele de
același fel sunt întrebările la care
încearcă să răspundă cartea de față.
MARTA PETREU este scriitor
și profesor. Face parte din grupa
rea literară „Echinox”; e membră a
Uniunii Scriitorilor din România.
Este profesor de istoria filosofiei
românești la Universitatea „Ba
beșBolyai” și redactorșef al re
vistei „Apostrof“, mensual editat

de Uniunea Scriitorilor din Româ
nia. Doctor în filosofie al Uni
versității din București. A debutat
editorial în 1981, cu volumul de
poeme Aduceți verbele. Alte vo
lume de poezie: Dimineața tine
relor doamne (1983); Loc psihic
(1991); Poeme nerușinate (1993);
Cartea mâniei (1997); Apocalipsa
după Marta (1999); Falanga (2001);
Scara lui Iacob (2006); Asta nu
este viața mea (2014). Ca eseist și
istoric al filosofiei românești, a
publicat volume precum: Teze ne
terminate (1991); Jocurile manie
rismului logic (1995); Un trecut
deocheat sau „Schimbarea la față
a României“ (1999); Ionescu în
țara tatălui (2001); Filosofia lui
Caragiale (2003); Filosofii paralele
(2005); Despre bolile filosofilor.
Cioran (2008); Diavolul și uceni
cul său: Nae Ionescu – Mihail Se
bastian (2009). A publicat, sub
titlul Conversații cu… (2004 și
2006), două volume de interviuri

cu personalități ale vieții intelec
tuale românești. A gândit și alcă
tuit mai multe volume tematice de
confesiuni. A prefațat și îngrijit
ediții de carte de filosofie și de li
teratură (Nae Ionescu, Bucur
Țincu, Constantin RădulescuMo
tru, Radu Stanca, D.D. Roșca, Ale
xandru Vona ș.a.).
În 2011, Editura Polirom a
inițiat Seria de autor Marta Petreu,
în care au apărut până în prezent:
romanul Acasă, pe Cîmpia Armaghe
donului (Premiul „Cartea Anului
2011“ acordat de „România literară“
și Fundația Anonimul; Premiul pen
tru cea mai bună carte de ficțiune a
anului 2011, decernat la Gala Indus
triei de Carte din România; laureat la
Festivalul Primului Roman de la
Chambéry, 2012; reeditat în colecția
Top 10+, 2019); Apocalipsa după
Marta (integrală a poeziei editate
până în 2011); Cioran sau un trecut
deocheat; De la Junimea la Noica.
Studii de cultură românească;

Filosofia lui Caragiale; O zi din viața
mea fără durere; Ionescu în țara ta
tălui; Jocurile manierismului logic;
Filosofii paralele; Biblioteci în aer
liber; Asta nu este viața mea (poezie);
Diavolul și ucenicul său: Nae Ionescu
– Mihail Sebastian. În colecția Eseuri
și confesiuni a Editurii Polirom au
apărut volumele Generația ’27 între
Holocaust și Gulag. Mircea Eliade și
Klaus Mann despre generația tânără
(2016) și Despre bolile filosofilor.
Cioran (2017), iar în colecția Plural,
Domni și Doamne (2020). În 2017 pu
blică, tot la Editura Polirom, romanul
Supa de la miezul nopții (Premiul
PEN România, 2018).
Pentru cărțile ei, Marta Pe
treu a primit numeroase premii
naționale și internaționale. Mai
multe volume ale sale (poezie, ro
manul Acasă, pe Câmpia Arma
ghedonului, studii asupra culturii
românești) au fost traduse și pu
blicate în Franța, S.U.A., Italia, Un
garia, Serbia, Spania, Elveția. SDC
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Led Zeppelin IV: 50 de ani de la
nașterea unui album magic
Anul 1971 este cunoscut drept o
perioadă extrem de importantă în
istoria muzicii rock, iar unul din
tre evenimentele principale din
acest an, eveniment care avea
să marcheze profund istoria aces
tui gen muzical în special și a cul
turii populare în general, a fost
lansarea, pe 8 noiembrie, a discu
lui Led Zeppelin IV. „Fără titlu,
enigmatic, misterios, fenomenal,
acest al patrulea album al for
mației Led Zeppelin avea să defi
nească ambiția dusă la extrem a
muzicii rock’n’roll“, spune ziaris
tul Wolfgang Heilemann, întrun
articol aniversat publicat de re
vista „Mojo“.
În 1971, Led Zeppelin, trupă
formată cu doar trei ani mai de
vreme, era deja una dintre cele

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

mai populare și mai de succes
formații rock, care lansase deja
trei discuri extrem de apreciate,
cel puțin de public. La sfârșitul lui
1970 însă, cei patru membri ai
formației au anulat toate concer
tele și au început lucrul la un nou
album, în noi condiții. Au refuzat
un studio tradițional, preferând
să se stabilească la Headley
Grange, în Hampshire, întro fos
tă casă de corecție din era victo
riană pe care au transformato în
studio de înregistrări. Departe de
orice posibilă distracție, muzicie
nii, locuind împreună, au putut să
se concentreze ca niciodată în
ainte pentru a realiza un „album
monumental“.
„E ca și cum un curent magic
curgea prin acel loc și prin întregul

album compus acolo. Ca și cum
așa fusese scris“, spune chitaristul
Jimmy Page întrun interviu în re
vista „Mojo“. „Tocmai lam reas
cultat și nu a îmbătrânit deloc“,
este de părere basistul John Paul
Jones, în vreme ce Robert Plant se
întreabă: „E chiar cel mai bun? Nu
știu... Cum poți să rezumi 50 de
ani de haos? Dar cine ar putea să
știe dacă a fost cu adevărat haos
sau un accident magnific?“.
Acum, la jumătate de secol de
lansare, uriașul succes al acestui
album este clar reliefat de cifre: 37
de milioane de discuri vândute,
traduse în 24 de discuri de pla
tină, al cincilea album ca vânzări
din toate timpurile al unui artist
britanic (la egalitate cu The White
Album al celor de la The Beatles),
și toate acestea numai în SUA. Im
portantă este însă moștenirea ar
tistică a acestui disc, uriașa in
fluență pe care el a avuto asupra
a generații de fani și, mai ales, de
muzicieni.
Starway to Heaven avea să de
vină nu numai cea mai cunoscută
piesă de pe disc, ci și unul dintre
cele mai celebre cântece rock din
toate timpurile (nr. 3 în topul
VH1, locul 31 în topul Rolling Sto
ne’s 500 Greatest Songs of All

Time). Numai la radiourile ameri
cane a fost difuzată de peste 3 mi
lioane de ori până în anii 2000.
„Știam că e o piesă bună, dar
numi închipuiam că avea să
ajungă un adevărat imn rock. Dar
știam încă de atunci că era neste
mata acestui disc“, spune Page.
Cu toate acestea, așa cum arată
jurnalistul Stephen Davis, piesa
Starway to Heaven a avut nevoie
de doi ani pentru a ajunge cu ade
vărat celebră. John Paul Jones își
amintește că, atunci când Led Zep
pelin a cântat prima dată live
Stairway to Heaven, pe 5 martie
1971 întrun concert ținut la Bel
fast, „publicul era plictisit până la
lacrimi așteptând să ne audă inter
pretând un cântec deja cunoscut“.
Led Zeppelin IV a marcat și mo
mentul în care cei patru membri ai
formației au făcut publice cele
patru simboluri, celebre astăzi,
menite să îi reprezinte. „Am găsit o
cărticică simpatică despre semne
și simboluri“, spune John Paul
Jones, „și am hotărât să ne alegem
câte un simbol. Bonham și cu mine
am ales simboluri opuse grafic, dar
Robert și Jimmy șiau conceput
simboluri speciale. Fiecare dintre
acestea aveau un înțeles personal“.
„Fie o stare de spirit, fie o opinie“, a

precizat Plant. Interesant este că
membrii formației au ales să lan
seze discul fără ca titlul sau nu
mele formației să fie trecute pe
copertă.
A fost, explică Jimmy Page, o de
cizie motivată de faptul că „în
ciuda a tot ceea ce reușisem până
atunci, o parte a presei considera
că ni se face o reclamă mai mare
decât meritam. După lansarea
celui de al treilea disc, încă pri
meam cronici negative despre al
bumele și concertele noastre în
unele publicații de profil ameri
cane. Era puțin îngrijorător. De
aceea ni sa părut interesant să
lansăm un disc fără nici o infor
mație pe copertă și să vedem cum
se vinde“, spune chitaristul care
amintește că, la vremea respectivă,
a evitat chiar să dea interviuri
vreme de 18 luni.
La vremea lansării, bateristul
John Bonham spunea că „imagi
nea de pe copertă reprezintă orice
vor oamenii să înțeleagă din ea.
Pentru mine înseamnă «mai bine
trăiesc întro casă veche decât
întrun bloc».
Eu cred că acest album este cel
mai bun disc al nostru. Toate albu
mele noastre sunt diferite, dar acesta
este cel mai bun în opinia mea“. SDC
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PE SCURT
PARISUL CAUTĂ BUCHINIȘTI

a unui disc cu trei sau patru luni,
poți să îți vezi vânzările de discuri
de vinil reduse cu 3040%“, spune
David Macias, șeful casei de discuri
indie Thirty Tigers.

Edilii capitalei franceze caută cu
disperare candidați care să reo
cupe celebrele tarabele de antica
riate de pe malurile Senei. Ingre
dient care face parte din farmecul
Parisului, buchiniștii au fost
decimați în ultimii ani, mai întâi
de neîncetatele manifestații vio
lente ale Vestelor Galbene și apoi
de restricțiile COVID. Dispariția
lor este privită de către munici
palitate drept un potențial dezas
tru turistic ce planează în aș
teptare, care poate diminua
semnificativ atractivitatea Parisu
lui și, de aceea, a lansat un apel
pe siteul Paris.fr în căutare de
candidați.

CRONICA NEAGRĂ
n Graeme Edge (80 de ani): bate

TRIPLETĂ ISTORICĂ
O premieră: pentru prima oară,
trei dintre cele mai importante
premii literare au fost câștigate de
scriitori africani – Goncourt (se
negalezul Mohamed Mbougar
Sarr), Booker (sudafricanul Da
mon Galgut) și Nobel (tanzania
nul Abdulrazak Gurnah). Lor li se
adaugă și David Diop, Boubacar
Boris Diop, Paulina Chiziane,
laureați ale altor premii literare
respectate. „Acest val de distincții
marchează o renaștere a literatu
rii africane, așa cum sa observat
în ultimul deceniu“, comentează
Boniface MongoMboussa, doctor
în literatură comparată. Aceasta
se datorează și apariției multor
edituri în Africa, a înmulțirii

revistelor literare și apariției pre
miilor dedicate literaturii africane
în ultimul deceniu.
GAZUL ȘI STICLA DE MURANO
Celebrii sticlari din Murano,
Veneția, își văd munca amenințată
în ultima vreme de creșterea
prețului la gaze naturale. Acești
artizani, care trebuie să își țină
aprinse cuptoarele vreme de 24
de ore din 24, șiau văzut facturile
la gaz crescând de șase ori în ulti
mul an, o creștere care amenință
acum un meșteșug și o meserie

milenară. Sticlarii amintesc că, dea
lungul istoriei, nici războaiele și
nici epidemiile nu iau silit vreo
dată să își oprească activitatea.
O GIOCONDĂ DE VÂNZARE

Mona Lisa va fi scoasă la licitație
pe 9 noiembrie, la Paris. Nu este
vorba despre original, ci despre o
copie foarte valoroasă, realizată
în jur de 1600, la un secol după
cea a lui Leonardo da Vinci. Ta
bloul este estimat la o sumă de 2
300.000 de euro. În lume există
peste 110 copii ale Giocondei, su
ficiente pentru a umple un muzeu
și numai în Franța sunt expuse 15
exemplare.

Adele, 30, cauzează probleme. Ma
nufacturarea a 500.000 de copii
ale acestui album a dat atât de
tare peste cap producția de dis
curi de vinil, încât alți artiști, mai
puțini importanți, își pot vedea
propriile albume amânate cu mai
multe luni. De asemenea, și mari
artiști precum Elton John, Cold
play sau ABBA vor să lanseze dis
curi în această perioadă. Asta, spun
experții, creează o mare problemă
pentru acești muzicieni indepen
denți, mai puțin importanți din
punct de vedere al vânzărilor.
„Dacă ratezi data optimă de lansare

ADELE, UN PERICOL
PENTRU VINIL
Lansarea noului album al lui

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

Marcă înregistrată – Editura Polirom și
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

ÎNCĂ UN TURN
În decembrie, la Barcelona, va fi
inaugurat Turnul Fecioarei Maria,
înalt de 138 de metri, cel deal no
uălea turn al catedralei Sagrada
Familia dintre cele 18 imaginate
de arhitectul Antonio Gaudí. În
vârful lui va fi montată o uriașă
stea de sticlă și oțel inoxidabil în
greutate de 5,5 tone și care a costat
1,5 milioane de euro. În fiecare
colț al stelei vor fi instalate pro
iectoare foarte puternice. Con
strucția catedralei a început în
1882 și ar trebui să se termine abia
în 2026.

rist și membru fondator al for
mației de rock progresiv Moody
Blues, autori, printre altele, ai al
bumului Days Of Future Passed
(1967) și al uriașului hit Nights in
White Satin.
n Terence Wilson, zis Astro (64 de
ani): voce și membru fondator al
formației britanice de reggae
UB40, alături de care a cunoscut
succesul mondial în anii ’80.
n Dean Stockwell (85 de ani): actor
american, cunoscut mai ales din
rolul lui Al, erou principal al seria
lului TV Quantum Leap (Capcana
timpului), la începutul anilor ’90.
Stockwell a debutat în actorie încă
de copil, în 1943, apărând în
producții cunoscute alături de
mari vedete precum Gene Kelly,
Frank Sinatra, Gregory Peck sau
Errol Flynn. Cariera lui a fost revi
talizată în 1984, când a jucat în Pa
ris, Texas de Wim Wenders și Dune
de David Lynch. În anii ’60, a
câștigat de două ori premiul pen
tru cel mai bun actor la Cannes,
pentru Compulsion (1959) și Long
Day’s Journey into Night (1962). SDC
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Librăriile din
Afganistan, în
așteptarea talibanilor
DRAGOȘ COJOCARU

La două luni de când au recucerit
Afganistanul, talibanii nu sau
ocupat încă de librării, dar cei mai
mulți afgani cred că e doar o che
stiune de timp, relatează AFP. Pâ
nă atunci, pe cât posibil, cei mai
mulți librari continuă să activeze
în așteptarea a ceea ce ei consi
deră inevitabil.
Afganii au deja experiența
precedentului regim fundamenta
list al talibanilor, între 1996 și
2001. Atunci comercianții de cărți
„profane“ au avut de suferit: mulți
au fost siliți să închidă, iar unele li
brării au fost devastate și incen
diate, pentru a sluji drept exemplu.
Acum, țara se pregătește de o
nouă domnie fundamentalistă. La
două luni de la revenirea taliba
nilor, în Afganistan au fost anu
late toate concertele, iar mulți
muzicieni din orchestra națio
nală, dar și artiști plastici și spor
tivi, au fugit din țară. Cărțile și
librarii au scăpat deocamdată,
dar asta pare a fi o situație de mo
ment. Deja mulți afgani nu mai
cumpără cărți, fie din frică, fie din

cauza greutăților economice.
În piața de carte din cartierul
Bel Sarakh, descris de AFP drept
„o oază de pace frecventată de ti
nerii afgani educați de la univer
sitate“, jumătate din librării sau
închis, iar multe din cele rămase
stau pe întuneric, pentru a face
economie de curent. Unul dintre
librarii din zonă, Abdul Amin Ho
ssaini, explică reporterilor care ar
putea fi problemele, arătândule
volumul de memorii al lui Mi
chelle Obama. „Nu, problema nu
este că e vorba despre Michelle
Obama, problema este că nu poar
tă hijab în poza de pe copertă“.
Hossaini spune că, înainte de re
venirea talibanilor, comerțul cu
cărți era prosper în Kabul: „O du
ceam suficient de bine cât să pot
deschide și eu o editură și să încep
să îmi realizez visul, cel de a scrie
cărți pentru copii inspirate din
viața celor două fiice ale mele“.
Talibanii încă nu șiau în
dreptat atenția asupra librăriilor,
dar librarii sunt convinși că asta e
doar o perioadă de tranziție de la
libertate la inevitabila teroare teo
cratică și își iau măsuri de si
guranță. De exemplu, unul dintre
ei a retras de la vânzare, preventiv,

Autocenzură
Dreptul la viață privată nici nu ar
trebui să fie un drept, ci o pre
zumție. Oamenii din jur ar trebui
să simtă o clară nevoie de a te lăsa
în pace în momentul în care intri
pe ușa casei tale sau schimbi cos
tumul și pantofii de birou cu ber
mudele și șlapii de dus gunoiul.
Sau când, la o masă în cafenea, îți
apropii nasul de cel al interlocu
torului pentru ai șopti ceva.

752

Te decuplezi de societate și aparții,
pentru câteva ceasuri sau minute,
cercului intim și propriului eu.
Cer libertate în aceeași mă
sură în care o și ofer. Nu lipesc pa
harul de perete ca să ascult ce își
vorbesc vecinii, nu folosesc apli
cația Google Maps ca să văd ce ai
tu în curte și nu mă uit la sporturi
individuale cum ar fi meciurile Si
monei. Fata a ajuns să coboare în
clasament tocmai fiindcă mi
lioane de oameni căscau gura la
servele, voleurile și retururile ei în
lung de linie și voiau să le copieze,
iar ea se simțea aiurea și nu le mai
folosea pe cele bune.

toate operele, foarte populare, ale
lui Abdulkarim Soroush. Teolog
iranian, una dintre cele mai influ
ente figuri ale mișcării intelec
tuale religioase din Iran, Soroush
este descris drept un teolog refor
mator, adept a ceea ce în Franța
este numit un „islam al luminilor“,
un islam liberal și progresist,
compatibil cu valorile laice ale
Republicii Franceze. Fundamen
taliștii însă îi consideră scrierile
ca blasfemiatoare.
În altă parte a orașului Kabul,
la Saadat Books oferta este încă
foarte bogată. Încă mai poți cum
păra aici o traducere în farsi a Ma
dame Bovary, cărți de Charles
Bukowski sau ale evreului Yuval
Noah Harari, cărți despre teoria
evoluției sau science fiction. „De
fiecare dată când vin aici sunt
surprins să găsesc librăria des
chisă. Eu vreau să învăț lucruri
noi, să îmi îmbunătățesc cunoș
tințele, să am o viață intelectuală“,
spune Mustafa Barak, un tânăr de
23 de ani care studiază Dreptul.
Tot deschis, deocamdată, ră
mâne și magazinul Shah M Book
Co, supranumit de mulți „arhivele
naționale ale Afganistanului“. În
ființat în 1974, Shah M Book Co a

rămas deschis și în timpul prece
dentei ocupații talibane. Proprie
tarul ei, Shah Muhammad Rais,
este unul dintre cei mai cunoscuți
afgani din lume, care este în
același timp și personajul central
al bestsellerului din 2002 Antica
rul din Kabul al jurnalistei scan
dinave Asne Seierstad. Cartea
jurnalistei a povestit pentru res
tul lumii ce a însemna viața sub
un crunt regim fundamentalist
pentru un vânzător de cărți; Rais,
deranjat de versiunea lui Seier
stad, a scris la rândul lui un vo
lum pentru a pune lucrurile la
punct. Magazinul lui este plin
până la refuz de cărți organizate
după limba în care au fost scrise

Sunt la fel de respectuos și când
vine vorba despre viața privată a
unor personaje imaginate de scrii
tori. Înțeleg că nu poți crea un pro
tagonist fără săi inventezi dedesub
turi psihologice care să îl individua
lizeze, dar chiar și așa mă inhib dacă
trebuie să citesc intimități. Am găsit
la un moment dat o promoție întrun
supermarket, cărți mai ieftine decât
pachetele de lame de mestecat, mo
tiv pentru care am cumpărat trei pa
chete de gumă și Fața nevăzută a
Ellei. Editură obscură, dar coperți lu
cioase turcoaz, cu o Ella fotografiată
din spate, plină de mister și de fețe
nevăzute.
Fraza de început, vârful de
harpon care îți pătrunde în cap prin
ochi și nu îți dă voie să mai lași car
tea din mână, ma blocat. Telefonul

a sunat scurt, iar Ella a răspuns
imediat, recunoscând tonul de
apel personalizat pentru prietena
Mary, care o anunțase că la ora 12
îi va spune un mare secret. Primele
doișpe pagini erau un dialog legat
de respectivul secret și, probabil,
puțină bârfă. Evident că nu miam
permis să le citesc, fiindcă nu era
ca și cum Mary ar fi spus toate
astea la portavoce în piața cen
trală. Era o discuție despre un tip
Henry sau Harry.
Capitolul doi începe cu Ella
care o sună pe Sally, să rostogo
lească bârfa. Alte paișpe pagini pe
care miam interzis să le citesc.
Doar am răsfoit, cu privirea mi
jită, ca nu cumva să prind vreun
capăt de secret. Știu doar că
Henry sau Harry era cam PORC,

(dari, paștună, farsi, engleză),
peste 17.000 de volume în mare
parte dedicate istoriei Afganista
nului, dar și câteva exemplare
rare, care, vândute pe internet, re
prezintă principalul venit.
„Rămânem deschiși pentru că
trebuie să păstrăm aceste cărți
care reprezintă moștenirea popo
rului afgan și trebuie să fie citite
și studiate de toți“, spune directo
rul magazinului, Suleiman Shah.
Librăria a fost însă vizitată de doi
talibani în civil. „Căutau o carte
pe care no aveam, o carte religi
oasă. Sau uitat prin magazin, mai
ales la standul de cărți poștale, s
au asigurat că nu vând nimic «ro
mantic» și au plecat.“ SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
fiindcă autorul a insistat pe asta
descriindul cu litere mari care
sar chiar și în ochii mijiți.
În capitolul trei sună telefonul
lui Henry sau Harry. Este Sally,
care îi spune no săți vină să crezi
ce mia transmis Ella că ia zis
Mary despre tine. Alte nouă pagini
de necitit și gata cartea. SDC

