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2021 în câteva însemnări pe marginea
pieței de carte din România (II)
ELI BĂDICĂ

Mi-am făcut deja lamentatio
și mea culpa în materialul
de săptămâna trecută, așa
că nu mai reiau. Înainte de
a trece în revistă titlurile lui
2021 din categoriile
rămase de atunci – non-
ficţiunea și ficţiunea
străină, la care voi adăuga
reeditări și listă personală
de recuperări –, tot cu
intenţia de a surprinde in-
dustria editorială
românească în ansamblul
ei, pe cât posibil, dintr-o
perspectivă de jurnalistă
literară, aș mai pune accen-
tul pe două chestiuni
inedite de anul trecut. 

În primul rând, deschiderea, în
mijlocul verii, la Iași, a Casei Mu�
zeelor, care găzduiește cinci mu �
zee: Muzeul Literaturii Româ ne,
Muzeul Poezie(i), Muzeul Teatru�
lui Evreiesc în România, Mu zeul
Copilăriei în Comunism, Muzeul
Pogromului de la Iași. Proiectul a
fost realizat de scriitorul Lucian
Dan Teodorovici, directorul Mu�
zeului Național al Literaturii Ro�
mâne de la Iași, împreună, desigur,
cu o echipă extra�ordinară, foarte
dedicată & pasionată. Mi se pare
una dintre cele mai valoroase
inițiative din ultimii ani, iar rezul�
tatul este fabulos. 

Cea de�a doua chestiune ar fi,

succint, vestea că o librărie româ�
nească – Cărturești Verona – a
primit distincția Librăria anului
în cadrul London Book Fair Inter�
national Excellence Awards. 

NON-FICȚIUNEA
ROMÂNEASCĂ

Pentru bula de filologi, respectiv
scriitori români, evenimentul edi�
torial al lui 2021 a fost, fără îndo�
ială, Istoria literaturii române con �
temporane (1990�2020), de Mihai
Iovănel (Polirom), îndelung aș �
teptată, care a stârnit numeroase
controverse publice, dar și o
seamă de discuții (necesare) în re�
vistele de specialitate. I�aș alătura
acesteia, din punct de vedere al
importanței lor, și volumul Scurtă
istorie. Panorama alternativă a li�
teraturii române, de Mihai Zamfir
(ediția a II�a revăzută și adăugită,
Polirom), chiar dacă e o reeditare
nuanțată, revizitată, dar și Un
album cât o istorie literară, de Ion
Cucu (Casa de Pariuri Literare) –
cu o expoziție�pereche minunată,
50 de ani de viață literară româ�
nească – o călătorie în timp prin
fototeca lui Ion Cucu, în toamna
anului trecut, la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu“ din București. 

Cel puțin la fel de relevante
pentru critica și istoria literare
românești (chiar dacă sunt decu�
paje, nu panorame) sunt și Cena�
clul de Luni. Viața și opera, de
Cosmin Ciotloș (Pandora M),
Punctul sensibil. De la Mihai Emi�
nescu la Mircea Cărtărescu, de
Vasile Popovici (Cartier), Harta și
legenda. Mircea Cărtărescu în 22
de lecturi, ed. de Oana Fotache și
Cosmin Ciotloș (Ed. Muzeului Li�
teraturii Române), Personaje ale
teoriei, ființe ale ficțiunii, de
Laura Pavel (Ed. Institutul Euro�
pean), Scenarii ale criticii. Pro �
tagoniști, metode, interpretări, de
Călin Teutișan (Ed. Școala Arde�
leană), Născut în ’02, de Sașa Pană
(Pandora M), Literatura și feno�
menul alienării. Vol. I: Alienarea,
un fenomen colectiv, de Iulia Mi�
litaru (frACTalia). 

Biografiile literare ofertante
pentru publicul larg ale anului
cred că sunt Urmuz. Cei dintâi
trăsniți, de Alexandru Vakulovski,

și Hortensia Papadat Bengescu.
Străina, de Ana Maria Sandu (am�
bele la Polirom). 

Celelalte științe umaniste și/
sau subgenuri non�ficționale au
avut și ele o perioadă prolifică.
Amintesc, amestecat, câteva din�
tre cele mai valoroase publicații
ale lui 2021: Teatru în diorame.
Discursul criticii teatrale în co�
munism. Viscolul. 1978�1989, de
Miruna Runcan (Tracus Arte),
Lumea incertă a cotidianului, de
Sorin Alexandrescu (Polirom),
Viața bună. O introducere în
etică, de Cristian Iftode (Trei), Po�
gromul de la Iași, de Radu Ioanid
(Polirom), Secolul XXI. Istorie re�
centă și futurologie, coord. de
Alex Cistelecan (Cartier), Mora�
vuri și năravuri. Eseuri de istorie
a mentalităților, de Andrei Oiș �
teanu (Polirom), A fost odată ca
niciodată Partidul Comunist Ro �
mân (1921�2021): Pentru o istorie
dezinhibată a „viitorului luminos“,

ed. Adrian Cioroianu (Polirom),
Impudoare. Despre „eu va fi vor �
ba“, de Gabriel Liiceanu (Huma�
nitas), Lux, modă și alte bagatele
politicești în Europa de Sud�Est,
în secolele XVI�XIX, de Con �
stanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária
Pakucs�Willcocks, Nicoleta Ro �
man, Michał Wasiucionek (Hu�
manitas).

Țin să menționez trei lecturi
la superlativ: Nadia și Securitatea,
de Stejărel Olaru (Epica), Ierburi
uitate. Noua bucătărie veche, de
Mona Petre (Nemira;), și O plim�
bare prin Univers. Carte de rela�
xare astronomică, de Adrian
Șonka (imprintul „Orion“, coord.
de Laura Câlțea, Nemira). 

TRADUCERILE DE 
NON-FICȚIUNE

Nu întâmplător am lăsat imprin�
tul „Orion“ la finalul paragrafului
anterior: e cel mai proaspăt lansat
pe piața de non�ficțiune din Ro�
mânia (în martie anul trecut), o
dovadă în plus (dacă mai era ne�
voie) că trendul lecturilor non�
ficțiune e în creștere și la noi. 

Dintre aparițiile „Orion“ pe
care le�am parcurs, cele mai bune
mi s�au părut Istoria Evului
Mediu, de Georges Minois (trad.
de Doru Mareș) și U de la uliu, de
Helen MacDonald (trad. de An�
dreea Călin). Titluri faine sunt și
Inovația. Cum funcționează și de
ce�i priește libertatea?, Matt Rid�
ley (trad. de Andreea Călin), Ier�
nile sufletului, de Katherine May
(trad. de Andreea Călin) și 100 de
femei afurisite. O istorie, de Han�
nah Jewell (trad. de Alexandra
Florescu). O mențiune specială o
primește reeditarea Cu ultima su�
flare, de Paul Kalanithi (trad. de
Monica Șerban). 

Continuu (tot) eclectic, cu vo�
lume din zone umaniste, pe care
le consider excepționale, respec�
tiv notabile (în ultima parte):
Opera integrală, vol. I, Platon
(trad. Andrei Cornea, Humanitas),
Corpul. Ghid pentru cei care îl lo�
cuiesc, de Bill Bryson (trad. de An�
dreea Rosemarie Lutic, Polirom),
Jurnal, Franz Kafka (trad. de Radu
Gabriel Pârvu, Pandora M), Seco�
lul singurătății. O pledoarie pen�
tru relațiile interumane, de

Noreena Hertz (trad. de Simona�
Maria Onciu, Humanitas), Profe �
s orul și nebunul. O poveste des�
pre crimă, insanitate și crearea
Dicționarului Oxford, de Simon
Winchester (trad. de Cezar Pe�
trilă, Art), Troia, de Stephen Fry
(trad. de Radu Paraschivescu, Trei),
Geneza. Originea profundă a so �
cietății, de Edward O. Wilson (trad.
de Carmen Strungaru, Humanitas),
Munca. O istorie a modului în care
ne petrecem timpul, de dr. James
Suzman (trad. de Iulia Bertea�Nani,
Publica), Po vești despre două pla�
nete. Schimbări climatice și inegali�
tate într�o lume divizată, coord. John
Freeman (trad. de Anca Dumitrescu
și Elena Marcu, Black Button Books),
Dicționar îndrăgostit de parfumuri,
de Elisabeth de Feydeau (trad. de
Mircea Vasilescu, Baroque Books &
Arts), O chestiune de moarte și de
viață, de Irvin D. Yalom și Marilyn
Yalom (trad. de Petronela Rotar și
Vifor Rotar, Vellant).

TRADUCERILE DE FICȚIUNE

Au curs în valuri, firește, și mii de
traduceri de ficțiune, sincroni�
zate, de cele mai multe ori, cu
piața de carte internațională. Se
păstrează proporția copleșitoare
(estimez un procent de peste 90%)
de traduceri din limba engleză –
fenomen mondial, de altfel –, cele
mai văduvite fiind, din punctul
meu de vedere, din diferite ra �
ționamente, traducerile literare
din țările din Europa de Est. 

O (încercare de) selecție a
celor mai de seamă zece titluri de
ficțiune străină apărute în 2021:



3
ANUL XVIII NR. 759
22 – 28 IANUARIE 2022 carte

www.suplimentuldecultura.ro

Femeie în punctul zero, de Nawal
El�Saadawi (trad. de Anca Dumi�
trescu și Elena Marcu, Black But�
ton Books; la granița dintre fic 
 țiune și non�ficțiune, de fapt, e o
recuperare vitală), Queer, de Wil�
liam S. Burroughs (trad. de Dan
Croitoru, Pandora M), Klara și
Soarele, de Kazuo Ishiguro (trad.
Vali Florescu, Polirom), Cât aur
ascund aceste coline, de C Pam
Zhang (trad. de Silvia Nastasie,
Nemira), Istoria insulei, de Ev�
gheni Vodolazkin (trad. Adriana
Liciu, Humanitas Fiction), Big
Sur, de Jack Kerouac (trad. de
Vlad Pojoga, Polirom), Hamnet,
de Maggie O’Farell (trad. Mihaela
Buruiană, Pandora M), Quichotte,
de Salman Rushdie (trad. de Dana
Crăciun, Polirom), Haide, zboară
odată, de Etgar Keret (trad. de
Ioana Petridean, Humanitas Fic�
tion), Neliniștea serii, de Marieke
Lucas Rijneveld (trad. de Cătălina
Oslobanu și Alexa Stoicescu, Pan�
dora M). 

Fizica tristeții, de Gheorghi
Gospodinov (trad. de Cătălina
Puiu, Pandora M), o judec cumva
separat, mai personal, pentru că e
o traducere pe care o aștept de
multă vreme, de la conversațiile
calde pe care le�am avut cu auto�
rul bulgar la Iași (a fost invitat la

cea de�a doua ediție FILIT, în
2014), inclusiv pe marginea aces�
tui roman, ori de când îi citisem
minunatul debut, Un roman natu�
ral (trad. de Cătălina Puiu, Car�
tier, 2011), sentiment reactualizat
după aceea și de antologia care îi
reunește poemele, Înainte să in�
ventez căderea (trad. de Claudiu
Komartin și Lora Nenkovska, Casa
de editură Max Blecher, 2019).  

Lecturi antrenante și foarte
plăcute sunt și Ultima vară în
oraș, de Gianfranco Calligarich
(trad. de Cerasela Barbone, Poli�
rom), Anomalia, de Hervé Le Tel�
lier (trad. de Mădălina Ghiu,
Pandora M) și Cei mai frumoși ani
din viața lui Anton, de Norris von
Schirach (trad. de Victor Sco ra �
deț, Humanitas Fiction). 

REEDITĂRILE RELEVANTE

Dintre multele reeditări, în afara
celor câteva titluri presărate pe la
început, le rețin pe următoarele:
Floarea de menghină și Gravi ta �
ție, de Svetlana Cârstean (poezie,
Nemira); Jurnalul unei fete greu
de mulțumit, de Jeni Acterian
(Humanitas); Alfabetul doamne�
lor, de Ioana Pârvulescu (Huma�
nitas); Cărți sau țigări, de George
Orwell (trad. de Ciprian Șulea,
Polirom); Amurgul Evului Mediu,
de Johan Huizinga (trad. de H.R.
Radian, Pandora M); Istoria artei,
de E.H. Gombrich (trad. Nicolae
Constantinescu, Art); Viața mea,
de Charles Chaplin (trad. de Mo�
nica Andronescu, Nemira); Inter�
pretul de maladii, de Jhumpa
Lahiri (trad. de Alina Sârbu, Ne mi �
ra); Anotimpuri diferite, de Ste �
phen King (trad. Constantin
Du  mitru Palcus, Nemira); Femeia�
oracol, de Margaret Atwood (trad.
de Gabriela Nedelea, Corint); Pe�
nelopiada, de Margaret Atwood
(trad. Gabriela Nedelea, Nemira);
Austerlitz (trad. de Irina Nisi�
peanu) și Inelele lui Saturn (trad.
de Vasile V. Poenaru), de W.G. Se�
bald (Art); Picnic la marginea
drumului, de Arkadi și Boris Stru �
gațki (trad. Valerian Stoicescu,
Nemira).

O LISTĂ PUBLICĂ 
DE RECUPERĂRI DIN 2021 
ÎN 2022

Cu alte cuvinte, ce nu am apucat
să citesc anul trecut, dar se află în
teancurile de lecturi apropiate. O
listă care nu face decât să scoată o
idee în față și alte titluri care mi�au
atras atenția, cele pe care mi le
doresc recuperate cât de curând,
în măsura în care avalanșele din

2022 îmi vor permite. O voi lua în
ordinea pe care am folosit�o în par�
tea I a retrospectivei (apărută în
numărul de săptămâna trecută a
„Suplimentului de cultură“) și în
cea de față: poezie, cărți românești
pentru copii, non�ficțiune româ�
nească, non�ficțiune străină, litera�
tură străină.

Dintre volumele de poezie
publicate în 2021, mi se pare mu �
sai să mai citesc ’20. Antologie de
poezie tânără din Basarabia,
selecție și prefață de Lucia Țur �
canu (Arc), Nu mă întrerupe, de
Cătălina Stanislav (OMG Publis�
hing House), Dă tot ce ai, de Ale�
xandra Pâzgu (Tracus Arte), Maki
for 2, de Adelina Pascale (Casa de
editură Max Blecher), Obor, mon
amour, de Mara Wagner (Casa de
Pariuri Literare), TRAXX, Elena
Boldor (OMG Publishing House),
???, de Victoria Tatarin (Casa de
Pariuri Literare), Principala mo�
rengo, de Mugur Grosu (Casa de
editură Max Blecher), Kismet: oa�
sele noastre se vor descompune

atât de frumos, de Andrada Yunu�
soglu (Casa de Pariuri Literare), și
măcar o traducere, Nimic din ce
face nu e vina ei, de Emily Berry
(trad. de Vlad Pojoga, OMG Pu�
blishing House). 

Dintre cărțile românești pen�
tru copii, trebuie neapărat să
ajung la Hai pe Lună împreună, de
Florin Bican (il. de Dan Ungu�
reanu, Arthur) – nu de alta, dar am
citit cam tot ce a scris autorul și mi
se pare vârf de lance (în literatura
pentru copii, dar nu numai) –,
Dragonul 32, de Victoria Pătrașcu
(il. de Mihaela Paraschivu, Cartea
copiilor), și Vlogger la 13 ani, de
Dan Lungu (Polirom) – sunt cu�
rioasă de cum a glisat Dan Lungu
înspre literatura pentru tineret. 

La capitolul non�ficțiune ro�
mânească, mi�am propus să par�
curg Mirajul reflectării. Spre o
istorie a metaficțiunii în romanul
românesc, de Iulia Tegge (OMG

Publishing House), Pescărușul de
la geam. Jurnalul unui cuib, de Ve�
ronica D. Niculescu (Polirom), Ani�
malele care ne fac oameni. Blană,
cozi și pene în arheologie, de Cătă�
lin Pavel (Humanitas), Cartea cu
tați, coord. de Robert Bălan (il. de
Andrei Gamarț, Ed. Trei).

În ceea ce privește non�
ficțiunea străină, mă interesează
în viitorul apropiat Mâine eram
veșnic leu. O călătorie în lumea
schizofreniei, de Arnhild Lauveng
(trad. Ioana�Gabriela Nan, Ed.
Trei), Femei invizibile. Manipula�
rea datelor într�o lume concepută
pentru bărbați, de Caroline Cria �
do Perez (trad. de Simona Iacob,
Litera), Istoria universală a pro�
stiei, coord. de Jean�François
Mar mion (trad. de Anca Calangiu,
Litera), Apropo de nimic. Auto�
biografie, de Woody Allen (trad.
Petru Iamandi, Litera).

Cât despre ficțiunea străină,
unde cred că sunt și cele mai
multe cărți de recuperat pentru
mine, aș avea în vizor în primul
rând aceste zece titluri: Fată, fe�
meie, alta, de Bernadine Evaristo
(trad. de Adina Ihora, Corint);
Femei și sare, de Gabriela Garcia
(trad. de Anca Alina Dumitru, Ne�
mira); Locul secund, de Rachel
Cusk (trad. de Justina Bandol, Li�
tera); Cea mai mică femeie din
lume. Proză scurtă (1940–1964),

de Clarice Lispector (trad. de Anca
Milu�Vaidesegan, Humanitas Fic�
tion); Trieste, de Daša Drndić (trad.
de Octavia Nedelcu, Art); Acolo,
chiar acolo, de Tommy Orange
(trad. Radu Șorop, Black Button
Books); Pereți albi, de Tatiana Tol�
staia (trad. de Raluca Davicenco,
Curtea Veche); Confiteor, de
Jaume Cabré (trad. de Jana Balac�
ciu Matei, Pandora M); A șaptea
funcție a limbajului, de Laurent
Binet (trad. de Alexandru Matei,
Vellant); Din cer au căzut trei
mere, de Narine Abgarian (trad. de
Luana Schidu, Humanitas Fiction).

ÎN LOC DE CONCLUZIE

Vă mărturisesc că e descurajant
cât de stufoasă îmi e lista de mai
sus – și cine știe câte se vor mai
adăuga lunile acestea, mai ales
dintre noutățile anului. Cu toate
acestea, sumedenia de titluri nu
poate decât să arate că industria
de carte din România devine din
ce în ce mai dinamică și complexă.  

2022 a început, momentan,
sub semnul unei noi ediții, a treia,

a DOOM, editată de Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Ale�
xandru Rosetti“, care vine cu 3.600
de cuvinte noi, 6.000 de revizii ale
cuvintelor vechi și modificări de
normă și flexiune a verbelor, ceea
ce, după cum vă imaginați, a pro�
dus o mini�reacție în lanț în mica
noastră piață editorială. 

Cum a stârnit polemici și
proaspăta Zi Națională a Lecturii,
care va fi marcată de acum încolo
pe 15 februarie – în urma legii
promulgate de președintele Klaus
Iohannis, chiar de Ziua Culturii
Naționale, moment în care s�a vor�
bit și de „noi proiecte legislative
ambițioase pentru încurajarea
lecturii“. De văzut dacă se va în�
tâmpla cu adevărat ceva sau dacă
se va repeta episodul Anul Cărții. 

Până atunci, să avem lecturi
cât cuprinde! SDC
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Nici în 2022 nu s�a isprăvit 
cu molima. Mergem și noi mai
departe, ce să facem?

Luni, 17 ianuarie
Dacă le�aș spune pe facebook
sapienșilor, și mai ales vlahilor, tot
ce cred cu privire la ce e în capul
ăla al lor, n�aș mai ieși din carcera
roboților Marcului până la a doua
venire a domnului Iisus, căci, vai,
n�aș respecta standardele comu �
nității. Of. Dar, desigur, de ce să
faci așa ceva, când poți să îți vezi
de viața mai puțin virtuală?

Când mă gândesc la ce se mai
întâmplă în țara natală pe partea
culturală, icterul mi se pare chiar
simpatic. 

Duminică, 16 ianuarie
Gata, au făcut vlahii cultură ne�
voie mare și anu’ ăsta.

Sâmbătă, 15 ianuarie
De mâine e iar, zilnic, mai degrabă,
ziua coproculturii naționale.

Să nu uităm. Astăzi este ziua
românului absolut: Gheară Nicu.

Dacă s�ar aduna tot rume gușul

din limba de lemn prilejuită de
„ziua culturii naționale“, i s�ar ri �
dica bietului Eminescu un monu�
ment până în lună, cu părul
vâlvoi.

Regulă de înțelegere a cul�
turii vlahe: cu cât e gura mai plină
de Domnul Eminescu, cu atât e
impostura mai mare.

Cum l�a avut Ceaușescu pe
Dăscălescu, așa îl are Iohannis pe
gen. Ciucă, premierul perfect, e
cuminte, face aport, scuipă�n bot
și papă tot, s�au văzut oameni de
plastilină cu mai multe inițiative.
Îmi place să cred că măcar îl
alintă Lăbuș.

Vineri, 14 ianuarie
Un final frumos pentru epoca Io�
hannis ar fi ca, după ce se taie
toate pădurile, să i se taie și limba
aia de lemn președintelui nostru
vlah.

Idee de film porno�dadaist
românesc: toate personajele să
spună doar da, da.

Rectificare după treizeci și
doi de ani: lucrătoare de la

APACA precizează că vrea totuși
Kent și valută.

Nici nu știi ce să mai zici, te
uiți așa la fețele lor de papagali
solemni și parcă te ia și pe tine
teoria constipației.

Derbedeii auriferi ar trebui
scoși în afara legii, dar pentru asta
ar trebui în prealabil ca România
să fie un stat de drept, ceea ce 
evident nu e cazul, așa că în curând
vlahii vor spune un călduros „bine
ați revenit“ anilor ’30.

Miercuri, 12 ianuarie
Gata, s�a reîngurgitat Tăriceanu,
peneleul a înghițit aldele, gest
frumos, din marea familie libe �
rală mai lipsește însă, în mod ne�
drept, mâna lui Șică.

Marți, 11 ianuarie
Dacă scuipatul care le curge fluvii
ăstora din gură când încearcă să
lege două idei ar fi o resursă ex �
ploatabilă, România ar fi cea mai
bogată țară din lume.

Luni, 10 ianuarie
Efectiv am văzut saci de cartofi
care se exprimau mai bine, mai
coerent decât gen. Ciucă.

Vineri, 7 ianuarie
Iar îi caută vlahii în gură tur �
nătorului Mache? Of, Doamne
ferește să n�aibă cumva vlahii
neputință milenară d�aia.

Joi, 6 ianuarie
Mașina Marelui Alb se numește
oare BOR�mașina?

Am vizitat și eu Kazahstanul,
mai exact Astana, acum aproape
patru ani. Am fost la un congres,
am dat acolo și un interviu unei
televiziuni, în care am folosit și cu�
vântul nostru, românesc, iz mene.
Era septembrie și un frig care le im�
punea în vocabular și pe trup.
Izmenele erau indispensabile. Era
un congres despre literatură, nu
asta contează acum. 

Contează că în Kazahstan era di�
tamai dictatura. Am fost în Bi blioteca
Națională, într�o sală de aur în care
erau doar cărțile dictatorului, în foiță
de aur și ele sau ceva. 

La congres gazdele începeau
fiecare moment mulțumind li �
derului suprem că le�a dat ocazia
să facă și să dreagă și să așa și pe
dincolo. Stăteau enorm în șe �
dințele alea de laudatio, cred că
aveau toți hemoroizi. 

Cu toate acestea, nu i�aș mai fi
dat regimului doar cinci ani. Mă
bazam pe faptul că e o dictatură
într�o țară care are resurse, bo gată
așadar, care poate redistribui bu �
năstare, își poate mitui poporul și
se poate menține la putere încă o
vreme bună/ rea. M�am înșelat și e
bine că m�am înșelat. Iată că dragii
de kazahi, oameni de harfă, la fel ca
vecinii lor, kârgâzii (preferații mei
din Asia Centrală), au prins poftă de
libertate & au curaj. Mă bucur pen�
tru ei și mă tem pentru ce va urma. 

Am mai fost în dictaturi, în
Rusia, în Cuba, în China, în Belarus –
iar numitorul lor comun era că
poporul era de fiecare dată mult,
mult mai bun decât guvernul (în
România, azi, de pildă, poporul nu e
cu mult mai breaz decât guvernul –
după mine, cel puțin). Dictatura
din Kazahstan credeam că e cea
mai solidă, cea mai trainică. Și uite
așa – nu era. Ceea ce demonstrează
o dată în plus că în istorie nu e bine,
totuși, să faci pariuri cu viitorul. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (54)

Iată cum funcţionează moara
stricată a fantasticei inspiraţii a lui
Joyce: cuvântul călătorii îi
amintește de Gulliver și atunci el
scrie instantaneu: „Galliver and
Gellover“ (adică gall-liver și girl-
lover). Iscusinţă gratuită, fără
discernământ, de adolescent ge-
nialoid (era să zic genialudic). Une-
ori, pare că autorul vorbește ca 
să-și alunge frica de dinainte de
operaţie, sau că are o logoree
compulsivă post-traumatică, sau că
vorbește fără șir în timp ce face
concentrat alte calcule, despre care
noi habar n-avem. Dar s-ar putea ca
el să încifreze de fapt o revelaţie.

E greu de descris ce simte cititorul în
compania acestui text. Am încercat
să spun că e probabil o formă de
exasperare care se luptă în perma �
nență cu admirația. Te irită incon �
tinența autorului, ca a unui musafir
foarte nepoliticos, care vorbește
numai el ore întregi, pe care tot tim�
pul îți vine să�l dai afară, dar care

totuși te subjugă, te ține pironit pe
scaun să vezi ce�i mai dă prin cap. 

Uneori pare că ar trebui văzut
în FW un poem în proză, un poem
comic, dadaist. Un vers din carte ar
putea fi, la întâmplare, ăsta: „for ark
see zoo“. Un altul, „afartodays, afear�
tonights“, e o aluzie la cele patruzeci
de zile și patruzeci de nopți ale po�
topului biblic. Citind FW dinspre
București, îți vine în minte Șerban
Foarță, care face din limbă aliaje cu
proprietăți abasurdisante și la care
sclipirile uneori beneficiază de pe
urma unui manierism intenționat. 

Printre prozatori, de valori și
ambiții diferite, Luca Pițu sau Paul
Goma (din Sabina) fac același lucru ca
în FW, trag de ciunga limbii în toate
părțile, iar în momentele lor de vârf,
tocmai când începi să suspectezi
rețetarul, poți alege să admiri dexteri�
tatea. Comparația cu Joyce poate părea
exagerată, este însă strict formală, cu
scopul de a da cititorului român, care
poate nu a deschis niciodată Finnegans
Wake, sau a închis�o foarte repede, o
idee despre încadrarea acestui text.

O întrebare cheie mi se pare
asta: ce rămâne din FW dacă ignori
jocurile de cuvinte, fie pentru că nu
știi prea bine engleza (valabil și pen�
tru mulți vorbitori nativi de en�
gleză), fie pentru că nu știi germana
sau finlandeza, sau topografia Du�
blinului, sau hidrografia Norvegiei,
sau dacă nu�ți trece prin cap să nu�
meri literele sau să anagramezi,
dacă nu recunoști undeva micile,
dar insistentele aluzii la cutare
poem de Tennyson? Cred că ce 

rămâne e totuși faptul că ai fost con�
fruntat cu viața necunoscută a lim�
bii, a limbii în absența vorbitorilor
ei, dacă s�ar putea așa ceva, ca în pa�
radoxul lui de Man, sau poate cu
reine Sprache a lui Benjamin. E o
întâlnire cu un străin care a locuit
până acum în casa ta și pe care nu 
l�ai văzut niciodată, cineva la fel de
concret, de fizic, ca tine însuți. 

Întrebarea următoare care îmi
apare în cap este: dar oare nu era su�
ficient să scrii, în loc de 628 de pa�
gini, o proză scurtă de doar 20, cu
același stil, încât tuturor să le fie clar
care e poziția ta, manifestul tău?
Pentru asta ar trebui poate discu�
tată intriga propriu�zisă a romanu�
lui Finnegans Wake, lucru la care,
cum ziceam, dat fiind că sunt nu
doar nespecialist, dar de�a dreptul
ignorant, nu mă încumet. 

Dar, strict din punctul de vedere
al limbajului, mă bate gândul că
marșul exagerat sub steagul (par �
țialei) ilizibilități ar putea avea totuși

un sens. Anume, doar așa resimți
forța incantatorie a acestei litanii;
doar un text mare, hipnotic, te poate
reclama suficient de intens încât
revelația ta să fie durabilă. Iar re �
velația la care a lucrat irlandezul nu
poate fi alta decât că, până la urmă,
sub haos se află ordinea, că zgomotul
se va întrupa cândva în muzică. Folo�
sind cuvintele lui Joyce, din monolo�
gul final al Annei (al Annei ca râu),
limba din FW este o „languo of flows“.
Ce�ar putea să însemne asta? Poate
un jargon folosit când ești beat criță,
dar în același timp fluid și languros,
care leagă totul de tot. („Language of
flowers“ apare și în Ulysses, dar
numai ca o aluzie la „dicționarele flo�
rale“ ale buchetelor victoriene).

Ca să închei – așa cum Sefer Ye �
tzirah și alte texte cabalistice descriu
cum să dai viață unui om de lut prin
permutarea nesfârșită a literelor al�
fabetului ebraic, așa și Joyce creează
o carte�golem din reacții necontro�
late între cuvinte. O alchimie pericu�
loasă, care pe autor l�a orbit, dar
altora le�a deschis ochii. (Hm.) SDC

(Partea a treia a unui text publicat
inițial în mai 2017 în revista „Crevice“)

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

For ark see zoo. Note la Finnegans Wake (III)
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Viața coaliției PNL�PSD e mult
mai complicată decât anticipau
probabil liderii celor două par�
tide. N�au trecut decât trei săptă�
mâni din acest an, însă proble� 
mele se tot adună și agită apele
într�o coaliție în care și așa în�
crederea nu era la cote ridicate. 

Partea proastă e că mega�majori�
tatea lui Iohannis nu e în stare să
rezolve problemele presante ale
populației. Nu disputele politice
interminabile încep să enerveze,
ci faptul că nu există soluții clare
pentru subiectele care îi macină
pe oameni.

Tema facturilor riscă să aprin
 dă casa în care conviețuiesc libe�
ralii și social�democrații. E un ba�
lamuc de nedescris, iar cu fiecare
ședință a coaliției în care se dis�
cută despre acest subiect, facturile
mai cresc cu 100 de lei. Bâl bele
sunt evidente, fiecare vine cu pro�
pria variantă. Politicienii dau vina
pe furnizorii hrăpăreți din zona
energiei, în timp ce furnizorii
ajung să spună că unii consuma�
tori uită pur și simplu să depună
cererile pentru compensare. Este

haos, dar în acest timp oamenii
așteaptă cu sufletul la gură, dar și
cu teamă facturile pe ultima lună.
Ne�am întors din acest punct de ve�
dere undeva cu peste 20 de ani în
urmă, când utilitățile reprezentau
marea povară pentru cetățeni.
Factura la întreținere mânca la
acea vreme cam o treime din bu�
getul unei familii, iar pe început
de an 2022 nu suntem departe de
ceea ce trăiam în acele timpuri.

Nu este clar nici dacă măsu�
rile luate la guvern vor reuși să
oprească tăvălugul creșterii pre �
țurilor la gaze și energie, câtă
vreme până acum avem declarații
multe, dar rezultate ioc. Cert este
că românii sunt tot mai nervoși,
pentru că nu știu ce va urma iarna
aceasta.

Iar chestiunea facturilor e
doar vârful aisbergului. Va urma
o avalanșă de scumpiri, iar even�
tualele creșteri de salarii în spe�
cial din zona privată (dacă vor
exista și acestea!) vor fi înghițite
de inflația galopantă.

Întrebarea e dacă nu cumva
după toată nebunia scumpirilor
va veni o criză economică pro�

fundă, care nu doar că va roade și
mai tare din venituri, ci va afecta
sectoare întregi, adică va duce la
desființarea multor locuri de
muncă.

Peste nesiguranța zilei de
mâine, care, iată, revine în Româ�
nia după ani buni de creștere eco�
nomică, se suprapune și proble� 
ma pandemiei, care n�a fost încă
rezolvată.

Îl vedem pe ministrul Sănă �
tății Alexandru Rafila cum a capi�
tulat în fața tulpinii Omicron,
declarațiile sale fiind tot mai lip�
site de conținut. Se vede clar că
omul este fără soluții. PNL și PSD
nu sunt pe aceeași lungime de
undă în privința modului cum

poate fi stopat valul cinci, astfel că
în condițiile unui preț politic
foarte mare, guvernanții îi lasă pe
oameni să�și poarte singuri de
grijă. Soluția pare a fi imunizarea
prin boală, adică scapă cine poate,
ceea e riscant cu un sistem medi�
cal șchiop cum e al nostru.

Deocamdată, spitalele fac fa �
ță valului Omicron, dar nu știm ce
se va întâmpla peste vreo două
săptămâni, când vom atinge pro�
babil numărul maxim de cazuri. 

Va rezista coaliția PNL�PSD�
UDMR? Dacă da, cât? Social�de �
mocrații și liberalii nu s�au înțeles
toamna trecută pentru o guver�
nare de numai câteva luni. E clar
că se vrea un mandat întreg în
această formulă, dar în politică
nimic nu e sigur. 

Hopul cel mare al începutului
de an îl reprezintă facturile, iar
undeva prin primăvară vor veni și
restul scumpirilor. Nu ar fi exclus
să asistăm la miș cări sociale de
amploare dacă oamenii vor simți
că veniturile lor se topesc pe fon�
dul incom pe tenței unor politi�
cieni care stau pitiți și așteaptă să
treacă șocul. Însă e de presupus că

situația va fi totuși ținută în frâu
și nu se va ajunge la ruptură, pen�
tru că și liberalii, și social�de �
mocrații își dau seama că nu există
alte soluții pentru formarea unei
noi majorități.

În plus, USR și AUR stau la
pândă în opoziție, iar orice ne �
reușită a actualului guvern va în�
semna noi puncte pentru cele
două partide. 

PNL și PSD își doresc liniște
pe scena politică, dar și cât mai
puține teme care să se transforme
în vulnerabilități. De asta asistăm
la încercarea PNL de a aspira tot
ce mișcă pe dreapta, fie că vorbim
de PMP sau de ALDE. La fel, PSD e
atent la mișcările pe care le face
Dragnea, dar și la mutările celor
de la AUR, partid care le poate
fura din electorat.

Liniște nu va fi, pentru că
două chestiuni cel puțin nu se vor
stinge de la sine: pandemia și
scumpirile. Sunt teme care intere�
sează în mare măsură publicul și
care influențează viața de zi cu zi
a românului, astfel că partidele nu
se pot preface că temele nu există.
Am intrat într�un an atipic, chiar
mai agitat decât precedentul.
Coaliția va depăși probabil primă�
vara, dar este greu de anticipat
dacă va rămâne în aceeași formulă
până în decembrie 2022. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cât va rezista actuala coaliție?

Săptămâna trecută – de fapt de
câteva săptămâni – subiectul
Djokovici a stârnit pe toată lu �
mea. Nu fiindcă lumea ar fi atât
de pasionată de tenis, ci fiind că
întâmplarea ațâță polemicile
între vacciniști și antivacciniști
și adâncește falii între tabere de
oameni altfel normali – cam
cum se întâmpla la noi, la scară
mică, în anii 1990 cu adepții lui
Ion Iliescu și adversarii lui.

Iar dacă vorbim de scară mică
(deși cazul Djokovici e deja plane�
tar), bănuiesc că orice cititor își dă
seama ce fierbere e în Serbia, ce ar�
ticole se scriu în ziare, ce dez �
lănțuiri de furie au loc în mass�
media de acolo, de vreme ce până
și președintele Serbiei a acuzat
tratamentul nedrept la care a fost
supus tenismenul lor național. În
Serbia, Djokovici e un zeu al spor�
tului și un simbol al nației, căruia,
ca oricărui zeu, se înțelege că i se
poate permite să mai calce pe de

lături, să fenteze o regulă, să se
strecoare pe după bariera legilor.
Antivaccinist de felul lui, marele
tenismen e, în același timp, un
sportiv incredibil de bun și de
ambițios, care n�ar fi vrut să piardă
șansa de a câștiga încă un turneu
de Mare Șlem și să stabilească un
nou record mondial. Așa că Novak
D. (Nole pentru prieteni și ziariști)
a încercat să se strecoare balcanic
pe după lege, adică să se vadă și cu
slănina Marelui Șlem în pod, și cu
sufletul lui nevaccinat în rai.

Și, fiindcă Nole nu e un jucător
oarecare, a fost cât pe ce s�o facă.
Organizatorii turneului Austra�
lian Open au fost dispuși să în�
chidă ochii, să accepte o justificare
cusută cu ață albă a tenismenului
(care, chipurile, ar fi fost deja in�
fectat cu coronavirus și, între timp,
vindecat, deci imunizat natural),
numai ca să�l aibă pe terenurile lor
și să atragă astfel mai mulți spec�
tatori, mai mult prestigiu, mai
multe reclame pentru turneu. Căci

în zilele noastre un mare turneu
fără Djokovici nu mai e deloc așa
de mare. Banii vorbesc, ca să trân�
tesc un clișeu tocmai potrivit.

Numai că Australia nu e Ser�
bia. Australia a trecut printr�o
serie de carantine dure, iar locui�
torii de�acolo au fost puși la grea
încercare în ultimii doi ani. Au ac�
ceptat totul cu scrâșnete, de nevoie,
pentru binele colectivității. Au res�
pectat deciziile guvernului, le�au
acceptat și s�au simțit uniți în
suferință. Așa se explică amploarea
protestelor de acolo la auzul veștii
că Djokovici a primit dreptul de a
juca în Australia, în ciuda opiniilor
(și acțiunilor) lui antivax. Fiindcă e
firesc ca într�o democrație toți
cetățenii să fie tratați la fel și să se
comporte la fel – la bine și la rău.

A mințit Djokovici atunci când
a cerut viza pentru Australia? Pro�
babil. Au știut organizatorii tur�
neului că minte? Foarte posibil. Ar
fi ajuns să joace acolo dacă nu s�ar
fi declanșat atâtea proteste? Cred

că da. Djokovici e Djokovici: un
nume de prestigiu, care implică un
plus de putere prin comparație cu
cetățenii obișnuiți. E nesuferit să
accepți asta, dar e adevărat: chiar
și în democrațiile cele mai demo�
cratice regulile și legile pot ajunge
să funcționeze diferit, în funcție de
puterea, autoritatea sau anvergura
celui judecat. 

Poate că unii își mai amintesc
cazul Dominique Strauss�Kahn: în
2011 fostul director general al Fon�
dului Monetar Internațional și
potențial candidat la președinția
Franței a fost acuzat că ar fi încer�
cat să violeze o cameristă la hote�
lul Sofitel din New York. Lucrurile
au fost și au rămas încurcate, doar
că – dincolo de daunele de ima �
gine suferite de Strauss�Kahn – nu
au existat nici un fel de con secințe
juridice: până la urmă procuratura
a renunțat la acuzații, în ciuda do�
vezilor existente. S�au lansat și
atunci diverse teorii conspirațio �
niste (fără conspirație nimic nu
mișcă pe lumea asta), însă cel mai
probabil anvergura personajului a
copleșit forța acu zațiilor. Djokovici,
sărmanul, a calculat greșit: puterea
lui de tenismen de top, oricât de

mare, nu a fost suficient de mare
ca să învingă în Australia – nu
legea, probabil, ci această com �
binație, puternică în sine într�o
democrație, între jus tiție și opinia
publică. Presupun că dacă ar fi
cerut să participe la un turneu în
România, nu doar că ar fi fost ac�
ceptat cu entuziasm, dar ar fi fost
și aclamat de o bună parte a
populației. 

De protestat ar fi protestat
câțiva moraliști nesuferiți. Iar ăsta
e un motiv mărunt pentru care nu
avem un turneu de Mare Șlem –
sau o mie de alte lucruri, mult mai
importante pentru un trai bun
într�o democrație. Nici noi și nici
sârbii. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Djokovici și puterea
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Știi dumneata, dragă
cititorule, ce înseam -
nă „experimentul
RMQ“? Nu-i o rușine
să recunoști că nu;
nici eu n-am știut
până când, anul
trecut, am aflat de
existența unui băiat
care transpunea pe
casete audio, cu
acordul artiștilor și
pentru uz personal,
discuri editate pe
suport de vinil în
România, cumva de
negăsit. Ori de
neascultat. 

Aproape toate plăcile apărute în
ultimele cincinale socialiste su �
fereau de mai multe hibe, cauzate
de condițiile improprii editării,
impuse ca restricții politico�ideo �
logice suprapuse celor economi�
ce. Oamenii cu pregătire specifică
în domeniul muzicii, ca și pa �
sionații acestei arte (nu mai zic de
împătimiții capabili să se îmbol �
năvească din relația de dragoste/

ură cu ea) știu bine ce valori s�au
pierdut ori s�au risipit în cele
patru puncte cardinale, împinse
la desțărare de�un sistem biro �
cratic stupid, periodic reconfi� 
gurat cu ifose, dar neschimbat
până în prezent. Și de ce? Pentru
că în puncte decizionale s�au în �
șurubat și se autoreproduc en �
tități al căror mecanism cinetic e
stimulat numai de profitul per �
sonal. Când nu e rost de vreo
ciupeală, nimic nu mișcă. 

Firesc, au apărut întreprin �
zători particulari, unii motivați de
iluzia celebrității, alții doar de
nevoia perfecțiunii. Dorința de
perfecțiune se manifestă cu pre �
cădere la profesioniști obse dați de
ceva anume: o artă, un sport, o
meserie uitată, o pădure ciordită
care poate fi refăcută, o baltă col �
matată ce, prin curățire metodică și
perseverentă, poate renaște...

Muzica rock românească și�a
trăit anii de glorie aproximativ

între 1968 și 1981. Catalogul
incomplet al trupelor poate ridica
semne de mirare fericiților „atot �
știutori“ din zilele astea pan �
demiuituce: Phoenix, Sfinx, Pro �
gresiv TM, Roșu și Negru, Catena,
Curtea Veche nr. 43, Experimental
Q, F.F.N., Miraj, Statuar, Ro man �
ticii, Mondial, Metropol, Rodion
G.A., Semnal M, Cristal, Magic,
Depold, Azur, Savoy, Amicii, Ethos,
Glikon, Acustic T74, Basorelief,
Iris, Accent, Betta, Stereo – și mă
opresc aici, fiindcă nu vreau să
umplu pagina. 

Bogăția de nume traduce o
realitate rar și tendențios pome �
nită în presa culturală comunistă,
foarte puțin luată în serios de
„forurile responsabile“ la nivel
statal. Adevărul este că tinerii
acelor ani erau la curent cu ce se
petrece pe planetă, cel puțin în
zona distracției muzicale, iar
mulți dintre interpreți (atestați
sau nu prin pregătire școlară de
specialitate și examen la comisia
de resort din Consiliul Culturii)
aveau talent și inspirație să pro �
ducă melodii și hituri compa �
rabile cu cele promovate, vândute
și îndrăgite prin lume, mai ales în
Occident. Însă exemplele rămase
pe discuri abia se pot număra pe
degetele unui ciung. Pe de�o par �
te, cenzura ideologică tăia pros� 
tește orice notă cu potențial
înțeles subversiv sau negativ; pe

de altă parte, monopolul impor �
tului de tehnologie audiofonică,
deținut de statul restrictiv, bloca
dezvoltarea competitivă și in �
teracțiunea dintre interpret și
instrument. Iar rockul este un
domeniu în care evoluția tehnică
a condus la spectaculoase revo �
luții, deși nu neapărat valorice.

„N�a fost să fie!“, zice filosoful
de român, așteptând nu�se�știe�ce
de la nu�se�știe�cine. Dar nu toți
românii sunt filosofi. Unii se
apucă de treabă fără îndemnuri și
promisiuni neonorate din partea
te miri cărui ministru de pripas,
efemer prin fotolii nemeritate. 

Remus Miron e unul dintre
„nefilosofi“. Nu chiar anonim în

spațiul public, nemulțumit de
calitatea tehnică a înregistrărilor
băștinașe de muzică rock, a re �
cuperat benzi magnetice uitate,
le�a restaurat și remasterizat, sal �
vând pentru generațiile vii toare
sonoritățile celor trecute, spre
lauda puținilor care le�au cântat. 

Nu mi�a permis să�i elogiez
munca migăloasă, cerându�mi să scriu
exclusiv despre compozițiile reunite
pe discul Experimental Q – Amintiri
despre viitor (2021, DTC), „Graalul“
rockului progresiv ro mânesc din
deceniul opt. I�aș fi urmat îndemnul,
însă e complet redundant să aburesc
în cuvinte sclipitoarea galaxie de
sunete quintesențiale, care stă la
dispo ziția cui dorește! SDC

Experimentul RMQ

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Remus Miron



Când e montată o
comedie bine scrisă, e
cazul cu Domnul Vulpe
de Larry Gelbart, șan -
sele ca în drumul ei
scenic spre public ceva
să se strice sunt mini -
me. Nu excluse! Depin -
de, în mare măsură, de
priceperea actorilor să
o scoată din pagina
dramaturgică și să o
livreze publicului în
forma agreabilă a unui
spectacol al cărui prim
scop este să ne facă 
să râdem. 

Intermediarul e regizorul care�și
asumă viziunea generală și coor�
donarea echipei. Piesa america�
nului specializat în scenarii umo �
ristice (vezi filmul Tootsie, un cla�
sic care i�a adus nominalizarea la
Oscar, ori celebra serie M.A.S.H.)
rescrie Volpone de Ben Jonson,
acomodând�o unei societăți și
unui timp istoric în care în a vu �
țirea prin orice mijloace ține
agenda tuturor, San Francisco în
secolul al XIX�lea. 

Gelbart păstrează aerul de fa�
bulă al operei sursă, însă îi adap�
tează registrul, așezând latura
moralizatoare într�un subtext
vag, preferând farsa ca tehnică de
narativitate teatrală. Lucrarea
abundă de păcăleli, cea centrală –
Sly Vulpe înscenându�și o presu�
pusă maladie care urmează să�i
aducă degrabă moartea, scopul
fiind să�i joace în continuare pe
degete cu amăgiri testamentare
pe cei de pe urma cărora și�a ro�
tunjit substanțial averea. Orice
comedie bună trebuie să armoni�
zeze logica și surpriza, iar Dom�
nul Vulpe le are și pe una, și pe
cealaltă cu îndestulare. Deci pre�
mise de succes existau.  

HADJI-CULEA A LĂSAT
ACTORII SĂ-ȘI FACĂ TREABA 

Directorul general al Teatrului
Național „Vasile Alecsandri“ din
Iași, regizorul Cristian Hadji�Cu lea,
care nu s�a remarcat în ultimele

decenii prin nici un proiect tea�
tral ieșit din linie, a pus în scenă
textul la Sala Mare. Opțiu nea re�
pertorială e întemeiată, o comedie
fiind atrăgătoare din start pentru
iubitorii de teatru, iar aceasta
oferă partituri generoase actorilor
care știu ce să facă cu ele. Un con�
text de win�win! 

Exact aceasta a fost aborda�
rea: fără rezolvări neașteptate,
fără invenții teatrale, Hadji�Culea
a adunat o distribuție de calibru
și a lăsat actorii să�și facă treaba
rostind replicile și animând epi�
cul care vertebrează piesa. Lă�
sând�o să vorbească singură, să se
desfășoare exact așa cum a scris�
o Gelbart. Și cum sunt capabili
interpreții să o întruchipeze. 

În plan actoricesc sunt va �
riații calitative sensibile. Călin
Chirilă construiește un Domn
Vulpe în jurul căruia gravitează
tot ce se petrece la rampă. E pose�
sor al largii game de nuanțe care
îi permite o versatilitate fluidă. În
funcție de context, e când un bol�
nav închipuit perfect, când o ex�
plozie de energie dacă planurile
merg în sensul dorit. Doru Afta�
nasiu face o compoziție de vârstă
în ramolitul Domn Grămadă, prin
postură, lentoare gestuală și mo�
trice, gâjâit respirator, vorbire
intenționat lacunară, controlând
ferm și constant parametrii dra�
matici. Cosmin Maxim mizează pe
contrastul dintre suprapondera�
bilitatea la limită a Domnului
Periuță și agilitatea cu care, când
e vorba de aur, țâșnește în tra�
seele scenice. Știe cum să�și facă
intrarea, să�și etaleze personajul,
să lanseze replica potrivit. Ada
Lupu (soția lui în ficțiunea tea�
trală) arată că stăpânește meca�
nismele comediei; impune o abor �
dare strunită care�o decupează pe
Doamna Periuță/ Ino cența. Actri �
ța înțelege că adesea less is more,
temperanța pres tației ei îndem�
nând imaginația privitorului să
dezlege prin completare ceea ce�i
vine dinspre scenă, într�un stimu�
lativ parteneriat de receptare. Adi
Carauleanu e edificator în Jude�
cătorul Blestemățeanu, prin echi�
librul dat notei centrale a tipo� 
logiei pe care o încarnează: un au�
toritarism duplicitar care stâr �
nește zâmbete largi. 

De altfel, fiecare personaj se
autodefinește sintetic prin câte
un gest, o atitudine care�i rezumă

crochiul caracterial: Agentul șef
(Andrei Sava) – mișcări ce evocă
reptilieni; Avocatul Târșă (Ionuț
Cornilă) – excesul salivar și tactil;
Căpitanul Grămadă (Dumitru
Năstrușnicu) – ticurile cazone;
Miss Felicia Farfuz (Petronela
Grigorescu) – lascivitatea; Simon
Dibaciu (Horia Veriveș) – su �
pușenia față de cel căruia îi e
dator vândut. 

SPECTACOLUL ACESTA E LA
CÂȚIVA PAȘI MARI DE A SE
ROTUNJI VALORIC

Spectacolul e atrofiat ca ritm. Îi
lipsește nervul, o dinamică în care
sarabanda de întâmplări să țină
publicul cu sufletul la gură. Bra�
dicardia vine din acțiunea deru�
lată într�un ralanti care o face
șovăielnică teatral. N�ar fi fost
greșit curajul de a comprima tex�
tul. Atenția exagerată pe marca�
rea abundenței de poante și de
dublu sens prin pauze sugestive
adaugă timpi morți suplimentari.
Deplasările scenice necesită un
spor de precizie și o concentrare
care să accelereze întregul. Relua�
rea unei găselnițe de efect nu face
decât să�i diminueze impactul
umoristic. 

Bâlbe, momente în care cu�
vintele nu se aud (se joacă destul
de în spate, nu se impostează su�
ficient), un tempo anemic în epi�
soadele care mizează pe duete sau
triouri până către ultimul seg�
ment al reprezentației, după an�
tract, în sala de judecată unde se
reunește ansamblul, scad vibrația
comică. Fac un spectacol inegal,
cu secvențe savuroase ce se dato�
resc actoriei, dar și cu scene tre�
nante, repetitive, cărora regia nu
le�a găsit cadența. 

E o sete de umor de bună cali�
tate dintotdeauna, cu atât mai mult
acum, când pandemia ne dă bătăi
de cap suplimentare. Spectacolul

acesta e la câțiva pași mari de a se
rotunji valoric. De dragul publi�
cului, sper sincer că, pe măsură ce
își va face rodajul, își va redresa
din mers vulnerabilitățile estetice.

Deocamdată, Domnul Vulpe are
un potențial care nu și�a atins
maximul, mai are reparații de
făcut până acolo. E la depărtare
de un gând regizoral! SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

La câțiva pași de potențialul maxim

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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INTERVIU CU SCRIITORUL JOSÉ LUIS PEIXOTO

„Pentru a scrie o carte trebuie să faci
lucruri pe care nu știi cum să le faci.
Iar dacă reușești, cartea este gata“

RAMONA IACOBUȚE

În limba română i�au apărut ro�
manele Nici o privire și Cimitirul
de piane (trad. de Clarisa Lima, Po�
lirom, 2009, respectiv 2010) și vo�
lumele Autobiografia (trad. de
Simina Popa, Pandora M, 2020),
Cronici (bilingv, Electra, 2020) și
Poeme reunite (Electra, 2021).
Toamna anului 20121 l�a adus în
România, mai întâi la FILIT Iași,
apoi la Timișoara, unde a primit o
rezidență literară. La Iași l�au cu�
cerit lumina blândă a toamnei răs�
frântă pe oameni, străzi și clădiri,
interioarele bisericilor ortodoxe
vechi și discuțiile surprinzătoare
despre literatură și vraja sa. 

José Luis Peixoto, sunteți un
scriitor cunoscut în întreaga
lume. Ce știți acum despre a fi
scriitor și nu știați când ați înce-

put să scrieți?

Sunt multe lucruri pe care le știu
astăzi și pe care nu le știam când
am început să scriu. Dar sunt și
multe lucruri pe care le știam și
acum nu le mai știu. Ceea ce este
puțin trist, pentru că uneori, când
mă uit la cărțile pe care le�am
scris acum 20 de ani, observ multe
lucruri pe care nu aș mai putea să
le fac astăzi. Simt că viața nu e o
evoluție constantă, chiar dacă de�
punem toate eforturile, pierdem
câte ceva pe măsură ce timpul
trece. Din fericire, și câștigăm. În
ceea ce privește scrisul, cred că as�
tăzi am mai multă strategie. În
trecut, la începuturi, încercam să
îmi demonstrez mie în primul

rând că pot să scriu un roman. As�
tăzi sunt convins că pot să scriu
un roman. Prima mea carte, de
exemplu, nu a fost publicată ime�
diat ce am terminat�o. A trebuit să o
trimit mai multor edituri și am fost
foarte norocos că până la urmă una
dintre ele mi�a acceptat�o. Acum pot
alege singur unde vreau să public.
Totuși, oricâtă experiență ai avea ca
scriitor, nu poți ști niciodată ce își
doresc cititorii. Cărțile mele vor fi ci�
tite atât de cele mai apropiate per�
soane mie, de mama mea, cât și de
necunoscuți din întreaga lume, de
oameni care poate nici nu s�au năs�
cut încă. Într�un fel, cred că în pre�
zent îmi este mai ușor să scriu decât
îmi era pe vremuri, dar, în același
timp, simt că trebuie să fiu provocat,
să îmi testez limitele. Pentru a scrie
o carte trebuie să faci lucruri pe care
nu știi cum să le faci. Iar dacă reu �
șești, cartea este gata.

Pregătiți-vă, urmează o întreba-
re-clișeu și una dintre cele mai
mari curiozități, atât când vine
vorba de jurnaliști, cât și de citi-
tori: aveți o rutină când scrieți?

Încerc să am o rutină, mai ales
când scriu la un nou roman, pen�
tru că rutina este o forma de a
controla timpul. Dacă îți împarți
foarte bine timpul, asta te ajută, te
ghidează. Dar nu mă pot ține
mereu de această rutină. 

Deci nu vă izolați când scrieți?

În momentul în care scriu, îmi
place să fiu singur, dar nu mă izo�
lez, am multe alte sarcini de dus
la îndeplinire, în viața de zi cu zi.
La fel cum profesorii nu doar pre�
dau, mai fac și multe altele pe

lângă, și scriitorii își fac timp și
pentru altceva. De exemplu, con�
sider că și această conversație
este parte din ceea ce fac. Tot ce
fac mă ajută atunci când scriu.
Dacă dau interviuri, anumite idei
devin mai limpezi în capul meu,
pentru că trebuie să le explic și al�
tora. Cred că trebuie să fac tot ce
pot pentru a�mi ajuta cărțile să
ajungă la cât mai mulți cititori. Nu
îmi este indiferent dacă îmi sunt
citite sau nu cărțile. Deși nu scriu
gândindu�mă la un public anume,
scriu gândindu�mă că îmi va fi ci�
tită cartea. Simt că pentru a crea
acest obiect simbolic, cartea, tre�
buie să îți înțelegi contemporanii,
să comunici cu cei care trăiesc în
aceleași vremuri cu tine. Scrisul
are atât o latură individuală, cât și
una colectivă. La fel și cititul.
Când citești, știi că ești singur în
fața texului și că, în același timp,
împarți acel text cu toți cei care 
l�au citit. Până la urmă, textul
unei cărți este un spațiu unde oa�
menii se adună. Citirea unei cărți
cred că onorează motivele pentru
care acea carte a fost scrisă. 

Sunteți un scriitor complex,
scrieți poezie, proză, teatru, 

articole de călătorie. Rețineți
bucăți din ceea ce scrieți? Dacă,
de exemplu, v-aș ruga acum să
îmi recitați o poezie pe care ați
scris-o și care vă este aproape,
ați putea?

Da, mai știu câteva pe de rost. Este
un poem din prima mea carte de
poezie, pe care îl pot recita oricând:
„Când a venit momentul să pu �
nem masa eram cinci: tatăl meu,
mama mea, surorile mele și eu.
Apoi, sora mea mai mare s�a căsă�
torit. Apoi sora mea mai mică s�a
căsătorit. Apoi tatăl meu a murit.
Astăzi, când trebuie să așezăm
masa, suntem cinci. Mai puțin
sora mea mai mare care e la casa
ei, mai puțin sora mea mai mică
care este la casa ei, mai puțin tatăl
meu, mai puțin mama mea vă�
duvă. Fiecare dintre ei este un loc
gol la această masă la care stau
singur, dar vor fi mereu aici. Când
va veni momentul să punem ma �
sa, vom fi mereu cinci, atâta timp
cât unul dintre noi este încă viu,
vom fi întotdeauna cinci“.

Scrieți și texte de călătorie. Ce
ați scrie pe scurt despre primele
zile petrecute aici la Iași?

Iașul este un oraș foarte frumos,

mai ales în această lumină de
toamnă, și mă consider norocos
că am ajuns aici. M�am plimbat pe
străzile lui, am intrat în câteva bi�
serici care mi s�au părut incredi�
bile, foarte diferite de cele în care
merg de obicei, pentru că Portu�
galia este o țară catolică. Dar cel
mai mult mi�a plăcut să observ
oamenii de pe străzi, mă inspiră
să fac asta. Sunt multe asemănări,
dar și multe deosebiri între ro�
mâni și portughezi. Cred că o
parte dintre cei pe care i�am ob�
servat aici ar putea fi portughezi.
Totuși, sunt mici detalii care îi
diferențiază. De asemenea, am
stat și voi mai sta și în Timișoara
și pot spune că sunt diferențe și
între oamenii de aici din Iași și cei
din Timișoara.

Pentru dumneavoastră, scrisul
este și o terapie sau doar un
exercițiu de imaginație, de
construcție a unui text?

În acest punct al existenței mele
nu mai pot trăi fără scris. Scrisul
este parte din felul în care percep
lumea. De fiecare dată când văd
sau aud ceva, felul în care gândesc
este în strânsă conexiune cu
această activitate, scrisul. Chiar

Portughezul José Luis Peixoto a debutat în
lumea literaturii ca profesor, dar a cunoscut
faima ca scriitor. A publicat peste douăzeci de
volume – de la proză la poezie, dramaturgie,
eseistică – și a primit numeroase premii
internaționale. 
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dacă nu scriu despre tot, trec totul
prin filtrul scriitorului. Dacă ar fi
să aleg între exercițiu de ima �
ginație și terapie, aș alege terapia,
pentru că scrisul mă schimbă
mereu și face mereu parte din sis�
temul meu. De altfel, scriu destul
de mult despre mine și despre
experiențele mele.

Dar ați citit vreun scriitor care
nu scrie deloc despre sine?

Nu, nu cred că am întâlnit. Sunt,
însă, destui care sunt foarte în �
grijorați că li se va reproșa asta și
care țin să precizeze că scrisul lor
nu este despre ei. Ceea ce mi se
pare amuzant. Sinele și scrisul sunt
părți ale aceleași monede. Poți
privi doar una dintre părți, dar ele
funcționează doar împreună. Este
foarte adevărat că tot ce scrii este
legat de tine, dar la fel de adevărat
este că nu e legat de tine. Un para�
dox, ca multe altele în viață.

Uneori pare că îmbrățișați cu-
vintele, le țineți aproape înainte
de a le da drumul în text. Ce
relație aveți cu ele? Se lasă ușor
supuse?

În acest moment, relația mea cu
cuvintele este una organică. Simt
textura cuvintelor, le simt sensu�
rile multiple, le cunosc foarte
bine fonetica, chiar și gustul. De �
sigur, asta e posibil doar când
scriu în limba țării în care m�am
născut. Am studiat mai multe
limbi străine, dar nu m�aș putea
raporta niciodată la aceste limbi
la fel cum mă raportez la limba
portugheză. Este, până la urmă,
un privilegiu să posezi o limbă, să
fii una cu acea limbă, să nu te poți
separa de ea. Nu în orice țară poți
avea acest privilegiu. Sunt țări în
care limba pe care o înveți de la
mama ta nu e și limba în care
înveți să citești.  În Portugalia fo�
losim aceeași limbă în toate eta�
pele vieții.

Vă citiți cărțile traduse în alte
limbi? Simțiți că se pierde ceva
anume în acest proces de trans-
fer al textului din limba natală în
cea străină?

Întotdeauna se pierde ceva prin
traducere. Dar, dacă traducătorul
este bun, esența rămâne. Comuni�
carea nu este perfectă, lucrul cu
cuvintele nu este o știință exactă.
Tocmai această imperfecțiune este
bună pentru tot procesul scrierii.
Ideea sensului absolut este o iluzie.
Felul în care vorbim unii cu alții
este imperfect. Saramago are o
frază despre traducere care cred că
ilustrează foarte bine și ce gândesc
eu despre acest proces: „Scriitorii

construiesc literaturi națio nale,
traducătorii construiesc litera�
tură pentru întreaga lume“. Când
citesc o carte scrisă în portugheză
și apoi tradusă în engleză, observ
diferențe, însă tot mă identific cu
ideile expuse acolo. Știu că alege�
rea cuvintelor, micile detalii sunt
responsabilitatea celui care face
traducerea. Asta este un lucru
bun, întrucât traducătorii ar tre�
bui apreciați pentru munca lor,
dar poate fi și o povară foarte
mare, pentru că sunt și unele tra�
duceri extrem de inexacte, care se
îndepărtează mult de textul
inițial.

Da, pot să confirm ca cititor că, de
multe ori, cel care citește se gân -
dește doar la autorul care apare
pe copertă, îi atribuie lui toate
alegerile de cuvinte, deși de mul-
te ori o anumită structură a frazei
este alegerea traducătorului.

Nu peste tot în lume traducătorii
sunt apreciați. De exemplu, în
țările anglo�saxone, mai puțin de
3% din cărțile celebre sunt tra�
duse. Se crede că dacă citești ceva
ce este tradus și nu este în origi�
nal, nu citești de fapt cartea așa
cum a fost ea gândită. Am și eu o
carte care nu e tradusă în română
și care poartă numele satului în
care m�am născut. Este o carte
care se adresează unui grup res�
trâns de oameni, pentru că este
foarte legată de tot ce se întâmplă
în acel sat foarte mic. Poate că nici
unii oameni care s�au născut
acolo nu înțeleg tot ce am scris eu.
Dacă citim în aceeași limbă în
care scrie autorul, nu înseamnă că
percepem la fel textul. Cred că a
accepta o traducere este un mod
de a accepta literatura. Și mai
cred că statutul traducătorului
este oarecum ambiguu, pentru că
încearcă să fie prezent, dar în
același timp se străduiește să nu
se facă prea mult simțit.

Ați vorbit în multe interviuri și
întâlniri cu publicul despre scrii-
torii care v-au inspirat, inclusiv
aici, la Iași. Dumneavoastră
sunteți sursă de inspirație pen-
tru alți scriitori mai tineri? Aveți
o relație cu un scriitor pentru
care să fiți ce a fost Saramago
pentru dumneavoastră?

Da, mi s�a întâmplat, pentru că au
trecut deja douăzeci de ani de
când am publicat prima carte.
Fiind recunoscut și tradus în în�
treaga lume și având multă ex �
periență, vin la mine tineri care au
scos cărți acum și care erau copii
când am debutat eu. E interesant
pentru mine să fiu și în această

ipostază, dar devin și melancolic,
simt că am îmbătrânit. Însă este
mai ușor să fii un scriitor matur,
cu experiență, decât unul tânăr, ai
acea înțelepciune care vine doar
odată cu vârsta. Pot spune că, in�
diferent de relația mea cu anumiți
scriitori care vin și îmi cer sfatul,
literatura pe care o scrie fiecare
este ceva foarte personal, în cen�
tru se află energia sa, perspectiva
sa asupra vieții, a lumii.

Știm că aveți o relație apropiată
și cu muzica. O asociați și cu ci-
titul, cu scrisul sau o ascultați
doar în timpul liber?

În trecut, obișnuiam să ascult
mul tă muzică în timp ce scriam.
Astăzi, însă, mi se pare puțin de�
ranjant să mai fac asta, așa că pre�
fer liniștea. Dar muzica este în
continuare foarte importantă
pentru mine atunci când gândesc.
Sunt anumite emoții, anumite
idei care au de câștigat dacă sunt
provocate de muzică. Pentru a
face asta trebuie să știi foarte bine
ce gen muzical funcționează pen�
tru tine. Poate fi o formă de tera�
pie, asculți un anumit gen mu �
zical pentru a ajunge la o anumită
stare de spirit.

În ceea ce vă privește, spuneați
că genul muzical este metalul.
Ascultați metal și atunci când
scrieți?

Da, pot asculta metal când scriu.
Am făcut�o de multe ori. Ce îmi
stârnește mie această muzică poate
fi diferit de ceea ce simt alți oa�
meni. Muzica metal propune un
cod specific pe care tu ca ascultător
trebuie să îl interpretezi. Tocmai de
aceea, unii oameni pot considera
acest gen muzical zgomot, în timp
ce alții, cu mai multe referințe, care
știu că sunetele au anumite rădă�
cini, văd o mulțime de semnificații.
Cred că ține și de vârstă. 

Când nu scrieți sau nu călătoriți
ce vă place să faceți?

Să dorm, să stau întins, să lene�
vesc, să îmi odihnesc corpul. De
asemenea, îmi place să mă văd cu
prietenii, un privilegiu, mai ales
în vremurile pe care le trăim. 

Tuturor ne place să păstrăm 
copilul din noi, iar dacă simțim
că îl pierdem, îl căutăm toată
viața. Dumneavoastră ați luat în
această călătorie care e viața
ceva din copilul care a crescut în
mediul rural, o amintire, o stare,
un gest care să vă acompanieze
mereu? Și cum este acel copil?

E greu de răspuns, pentru că simt
că sunt multe amintiri din copilă�
rie pe care le port cu mine mereu.
Dar, în același timp, sunt sută la
sută deschis la schimbare, în orice
moment al vieții mele. Îmi doresc
să descopăr lucruri noi, să știu lu�
cruri noi. Asta nu înseamnă să nu
păstrezi părți din trecutul tău
care te�au făcut ceea ce ești azi. Eu
țin foarte mult și la perioada
adolescenței, de exemplu. Iubesc
pasiunea și speranța în viitor pe
care le ai în adolescență. 

Întrebarea are legătură și cu
faptul că scrieți și literatură
pentru copii. Cum reușiți să vă
apropiați de ei, știut fiind că nu
sunt cititori atât de ușor de
câștigat?

Scriu pentru copii într�un mod
care nu este foarte diferit de cel în
care scriu pentru adulți. Am scris
două cărți pentru copii care se si�
tuează în afara zonei de clișee
care se aplică de obicei acestui
gen literar. Abordez subiecte care
nu sunt neapărat potrivite pentru
copii în viziunea majorității, cum
ar fi moartea și doliul. Dar aceste
cărți pentru copii ajung la ei prin
intermediul adulților, sunt scrise
de oameni mari și citite copiilor
de către aceștia. 

De cele mai multe ori, copiii
sunt mult mai maturi, mai des �
chiși, mai naturali și mai capabili
de a înțelege lumea și ce se întâm�
plă în jurul lor decât cred părinții.
Încerc să fiu atent, evident, la cu�
vintele folosite atunci când scriu
pentru astfel de cititori. În rest, nu
sunt mari dife rențe. Am o imagine
a copilului pentru care scriu, dar
acea imagine nu are o față anume.
Acel copil sunt eu, poate, dar este
o diferență între copilul care cred
că am fost și copilul care am fost
de fapt.

Să vorbim puțin și despre teatru.
Când scrieți teatru, vă place să și
participați la punerea în scenă a
unui text? Ați făcut asta?

Am făcut asta în trecut, dar, ca să fiu
sincer, prefer să nu o fac. Simt că
teatrul se face cu o contribuție co�
lectivă, dar trebuie să existe o sin�
gură persoană care să aibă un
cuvânt decisiv asupra felului în care
trebuie să arate un spectacol. Pen�
tru că prea multe discuții pot dăuna
produsului final. De aceea, eu prefer
să fiu doar cel care produce un text
folosit pentru a crea un spectacol. 

Dar ați fost la spectacolele mon-
tate după texte de-ale dumnea-
voastră? Cum vi s-au părut?

Unele mi s�au părut mai intere�
sante decât altele. Am doar patru
piese scrise, dar care beneficiază de
mai multe puneri în scenă. Cel mai
mult mă bucur că textele mele sunt
în viață, că stârnesc interesul. Într�un
fel, modul în care textele dramatice
sunt jucate pe scenă seamănă cu
cel în care cititorii interpretează un
roman, dacă ar putea să se exprime.
Nu mai ține de mine cum percep
ceea ce am scris.

Ați primit multe premii de-a lun-
gul carierei literare. Însă, mă in-
teresează să știu care este pen-
tru dumneavoastră cea mai
mare realizare de până acum?

Ca scriitor, unul dintre cele mai
frumoase momente mi se pare cel
în care doar visezi la viitorul ro �
man. Personal, îmi place să îmi ima �
ginez și situații care nu vor apă� 
 rea în carte. Dar și momentul în
care termin o carte este unul spe�
cial. Sunt foarte obosit, epuizat 
de�a dreptul, dar fericit că am scos�
o din sistemul meu, că sunt liber să
mă gândesc la altceva. Anumite
idei, situații, personaje mă țin cap�
tiv și trebuie să le eliberez în text
pentru a mă elibera și eu. SDC

Statutul traducătorului este 
oarecum ambiguu, pentru că încearcă 
să fie prezent, dar în același timp 
se stră duiește să nu se facă prea 
mult simţit.
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MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Pescărușul Grégoire, prieten vechi
și vizitator fidel al pervazului de
pe care privește în casa scriitoa�
rei, primește un dar neasemuit
prin acest jurnal care îi urmă �
rește, din același punct de ob �
servație, un an din viața sa fragilă
și puternică în egală măsură. În
filmul georgian Familia mea feri�
cită, protagonista Manana pri �
vește, din noul său apartament,
către balconul cu ferestre des�
chise, către foșnetul frunzelor de
plop, ascultă vântul și observă
ceea ce pare să cuprindă totul.
Dincolo de ferestrele larg des�
chise se întâmplă totul, acolo se
petrec miracolele. 

Privit tot printr�o fereastră, pe
terasa din fața blocului – punct de
observare –, Grégoire își înteme�
iază noua familie alături de Fiona.
Carte a contemplării, cum va spune
chiar autoarea, Pescărușul de la
geam va oferi cititorilor, aproape zi
de zi, bucuria de a vedea cum din
cele două ouă depuse în cuib (și
care se dovedesc mai apoi – ce sur�
priză fantastică! – a fi trei) ies
mogâldețe fascinante. Descope�
rim că pentru cei trei pescăruși ca
„un ghemotoc de pluș“, Isa, Victor
și Jack, una dintre pozițiile prefe�
rate „este în fund, cu lăboanțele
întinse în față“, „o poziție adora�
bilă, de jucărie vie“. E o gingășie
aparte a scrierii, o caracteristică
atât de des întâlnită în proza scrii�
toarei Veronica D. Niculescu,

acolo unde forța de a înregistra
detalii și de a le transpune în lumi
mici, delicate și uluitoare, conti�
nuă să surprindă mereu. 

POVEȘTILE CARE SE
DESFĂȘOARĂ ÎN INIMA
ORAȘULUI

Cu paginile care înregistrează
ima ginile zărite uneori cu ajuto�
rul binoclului sau prin obiectivul
aparatului de fotografiat, jurnalul
acestui cuib miraculos, parte din
viața de zi cu zi a scriitoarei, ne
dezvăluie, din nou și din nou,
poveștile care se desfășoară în
inima orașului, la un pas de noi, și
pe lângă care trecem adesea
grăbiți, privind fără să vedem. Și,
mai ales, ne face atenți la ceea ce
ne scapă în relație cu noi înșine,
cu propria viață: „Pentru oameni
sunt zile foarte complicate. Ai
vrea să dormi un anotimp și să te
trezești după ce a trecut, dar dacă
asta e tot? Dacă dormi tot ce mai
e de trăit? Să trăiești fiecare zi, așa
cum e ea, cu ochii deschiși la de�
talii – ca păsările“. A contempla
viața, a contempla un fel aparte
de frumusețe, prin tot ceea ce
aduce Grégoire, cu zborul său
avântat, înseamnă a medita obli�
gatoriu la ceea cine suntem noi în
mijlocul a tot ceea ce există. 

Filmul spectaculos al vieții lui
Grégoire se derulează, lună de
lună, anotimp după anotimp. Pe te�
rasa care le este casă și loc de joacă,
dar și viitor teren de exerciții de
zbor, copiii Fionei și ai pescă ru �
șului citadin cresc sub privirile
atente ale autoarei, cresc sub su�
pravegherea de la distanță a celei
la fereastra căreia, de șase ani,
poposește fermecătorul Grégoire.

UN PORTRETIST DESĂVÂRȘIT
AL ACESTEI LUMI

Emoția cărții vine și din această
legătură indisolubilă și aproape
magică între ochiul care privește
înspre afară și ochiul lui Grégoire
care privește înăuntru, în casa în
care, iată, s�a scris o carte chiar
despre el, despre Fiona și puii lor.
Observatorul e unul fidel, dedicat,
atent, portretist desăvârșit al
acestei lumi: „Văzut de aproape,
pescărușul e altfel decât pare în
zbor. Și cu cât îl cunoști mai bine,

cu atât înveți că poate să arate ex�
trem de diferit de la o clipă la alta
– poate să aibă o figură drăgălașă
și galeșă sau poate să pară încrun�
tat, un luptător sângeros; poate să
fie înalt și suplu, privind curios în
depărtare cu gâtul lungit, sau
poate să fie o pasăre dodoloață,
cuibărită și pierdută în vise“. Sun�
tem prinși, ca prin vrajă, de ca �
dența paginilor, de ritmul în care
cresc puișorii, de aventurile de
fiecare zi, de personalitatea fiecă�
ruia, de micile cuceriri pe care le
fac explorându�și din ce în ce mai
mult teritoriul terasei. 

Din cercuri din ce în ce mai
mici urcăm spre cercuri din ce în
ce mai mari, întocmai ca zborul
din ce în ce mai curajos al celor
care descoperă, spre final de jur�
nal, că și văzduhul le aparține, dar
că îl vor împărți cu ciorile grive și
rele, cu drepnelele și vântureii
roșii sau cu guguștiucii blânzi.

Într�un fel aparte, remarcabil,
o liniște anume conturează fiecare
pagină, o ordine a firii și a natura�
lului, una care dă cititorului încre�
dere și un loc de tihnă. A privi
această familie de pescăruși, rând
cu rând, înseamnă a ne acorda o
pauză de la vuietul lumii, a ne rea�
minti că, în unele clipe, în unele lo�
curi, binele continuă să existe:
„Bănuiesc că vorbește cu Fiona,
care trebuie să fie în cuib, dar cred
că vorbește un pic și cu mine și,
mai ales, vorbește cu sine. Este un
cârâit blând, ușurel, care afirmă.
Afirmă prezența aici, în acest loc,
în această clipă atotcuprinzătoare.
Liniștește. Totul e bine. Sunt aici.
Acum. Și totul e bine“. E un jurnal
vizual, citim și vedem totul, mintea
noastră își imaginează puful deli�
cat al pui șorilor, penajul tinerilor
pescă ruși, pietricelele de pe terasă
și băltoacele în care, după ploaie,
se joacă precum niște copii. 

UNELE POVEȘTI 
AU FINAL FERICIT

Ajungem să îi îndrăgim, să vrem
să aflăm ce se întâmplă, clipă de
clipă, pe terasa care acum ne e cu�
noscută, vrem să descoperim și
noi, în jur, locuri pe care să le
putem observa cu aceeași răb�
dare, să ne oferim, de asemenea,
darul delicateții și al perse ve �
renței. Iar jurnalul e unul generos

cu cititorii, e un altar al detaliilor
care întregesc scriitura, o țes pre�
cum coloritul pestriț al zburătoa�
relor: „Pe trupul pufos, de șoareci
bipezi, puilor le cresc tot mai lungi
aripile grele, de carne. Dar și pe�
nele cresc. Salturi și fâlfâiri, cu
trupul ținut vertical – păsări țin �
tuite la sol, care deocamdată doar
merg, luptând să se înalțe”. Și vor
continua să se înalțe, să devină
pescăruși tineri și să privească,
alături de părinții lor, de pe aco �
perișuri din ce în ce mai înalte,
către locul scurtei lor copilării.

E un echilibru greu de atins,
dar care Veronicăi D. Niculescu îi
reușește, acela prin care o carte nu
devine enciclopedie, ci continuă
să rămână în ramele poveștii, în
lumea magică a modului în care
cartea își poate cuceri cititorii
spunând o poveste adevărată,
prinsă cu două degete atente chiar
de sub nasul lor. Povestea lor 

devine un simbol, aceste „ființe
nepământene, niște alcătuiri bi�
zare, cu trupul dintr�o poveste și
aripile din alta“, sunt un spectacol
al gingășiei și al speranței, contu�
rat de Veronica D. Niculescu din �
tr�o cameră doar a ei. 

Exercițiu de atenție, contem�
plare și răbdare, jurnalul acestui
cuib miraculos reîntregește con�
vingerea că unele povești au final
fericit, că frumusețea există din�
colo de artificial, că esența a ceea
ce avem nevoie este, în fond, mai
ușor de obținut decât ne�am ima �
gina și e mult mai aproape de noi,
uneori chiar sub fereastra noas�
tră. Desigur, pentru a descoperi
acest bine, pentru a�l face să de�
vină al nostru, e nevoie să privim
cu aceeași atenție și să ducem
până la capăt exercițiul răbdării.
O cale la fel de frumoasă ar fi,
bineînțeles, să citim noua carte a
Veronicăi D. Niculescu. SDC

O poveste adevărată, prinsă cu două
degete atente chiar de sub nasul cititorilor 
Poveștile sunt întot -
deauna lângă noi și doar
cer atenția noastră. Scrisă
în pandemie, de-a lungul
unui an de zile, cartea
Pescărușul de la geam.
Jurnalul unui cuib de
Veronica D. Niculescu
spune o poveste
desăvârșită despre viață
însăși, despre ceea ce
putem rata dacă nu
învățăm să privim cu
adevărat. 
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CVARTETUL DANEL 30. INTERVIU CU VIOLISTUL VLAD BOGDĂNAȘ

„Îmi place ideea că trăiesc 
o căutare individuală în cadrul
unei aventuri colective“
Pe 19 ianuarie, Cvartetul Danel
și�a aniversat, la Cité de la musi�
que din Philharmonie de Paris,
cei 30 de ani de existență cu un
concert extraordinar alături de
prieteni vechi și noi din lumea
muzicii clasice, între care cele�
brul pianist Leif Ove Andsnes. 

Cu o activitate remarcabilă în
lumea concertistică, cvartetul
fran co�bel gian consacrat în re�
pertoriul rus prin integrala Șos �
takovici și prima integrală mon�
 dială Weinberg, cu turnee în Eu�
ropa, Asia și America de Nord,
este unul dintre cvartetele de
referință ale momentului. 

Formație în rezidență la Uni�
versitatea din Manchester și la
Wigmore Hall, Danel este un nume
important și în educația muzicală
a timpului nostru, tineri instru �
mentiști și importanți compozitori
contemporani colaborând frec�
vent cu membrii cvartetului: vio �
loniștii Marc Danel și Gilles Millet,
violistul Vlad Bogdănaș și violon�
celistul Yovan Markovitch. 

Despre aniversare și despre
ce înseamnă să faci parte dintr�o
formație camerală legendară am
stat de vorbă cu Vlad Bogdănaș,
muzicianul care, deși a crescut la
Paris, vorbește perfect limba ro�
mână și iubește să cânte acasă, la
București. Devenit membru al
Quatuor Danel în 2005, Vlad a în�
ceput studiul viorii la șase ani, cu
mama sa, și a continuat la Conser�
vatorul din Paris cu Paul Boufil. A
urmat un master de violă la Con�
servatorul Regal din Haga cu re�
gretatul Vladimir Mendelssohn,
violist și compozitor la ale cărui
sfat și recomandare s�a alăturat
cvartetului din care face parte as�
tăzi. A crescut cu muzică pentru
cvartet datorită tatălui său, vioara I
a Cvartetului Enescu, este profe�
sor de muzică de cameră la Acade�
mia de Muzică Poitou�Charentes
din Franța și e un îndrăgostit de
înregistrările clasice. E și un mare
microbist care ascultă rock și jazz
și un om deschis și generos, cu un
formidabil simț al umorului. 

Vlad Bogdănaș, La mulți ani și
Joyeux anniversaire pentru
Quatuor Danel! Ce înseamnă 30
de ani de activitate pentru cvar-
tetul în care performezi? Cum
percepi, cum percepeți tu și co-

legii tăi acest moment?

Mulțumesc pentru urări! 30 de
ani e o vârstă frumoasă, mai ales
pentru un ansamblu ca al nostru,
unul care rămâne foarte activ.
Ieșim încet din tinerețe pentru a
ajunge la o anumită maturitate. E
o vârstă care îți dă și o adevărată
credibilitate. Dar trebuie să spu�
nem adevărul: doar cei doi vio �
loniști cântă împreună de 30 de
ani. Eu m�am alăturat grupului
acum aproape 17 ani și Yovan, vio�
loncelistul nostru, acum 8 ani.

Ce înseamnă pentru tine să fii
parte din Quatuor Danel, mem-
bru al unui cvartet de referință
internațională? 

Este o șansă, una meritată prin multe
sacrificii. Nu e o meserie, e un stil de
viață cu preocupări permanente, fie
muzicale, fie administrative. Să fac
parte dintr�un cvartet mai înseamnă
și faptul că urmez drumul eroilor
mei din tinerețe, adică al membrilor
Cvartetului Enescu în care tatăl meu
este vioara I. 

...da, violonistul Constantin
Bogdănaș… Se spune că un
cvartet bun e ca o conversație
de calitate între prieteni, în care
fiecare interacționează cu ideile
celuilalt. Cum e relația ta à qua-
tre cu Marc Danel, Gilles Millet

și Yovan Markovitch?

Aș spune că e o relație mai apro�
piată de una familială, cu bucurii,
dar și cu crize. Se mai spune că un
cvartet este ca o căsătorie cu pa �
tru persoane. Cam așa e! Atâta
timp cât ne uităm în aceeași di �
recție și avem obiective comune,
facem ce trebuie ca să înaintăm.
Din fericire, ne înțelegem destul
de bine. Aud adesea sau cvart �
etiști, sau cupluri care își închi�
puie că la alții e mai bine, dar
problemele de bază sunt aceleași
peste tot. Eu am avut șansa de mic
copil să pot să privesc și să trăiesc,
de departe, dar și de aproape,
felul în care funcționează cvarte�
tul lui tata. Asta m�a ajutat enorm
când la rândul meu m�am lansat
pe această cale, într�o aventură
muzicală și umană incredibilă.
Personal, îmi place ideea că tră�
iesc o căutare individuală în ca�
drul unei aventuri colective.

Știu că sarcina interviurilor pen-
tru presă vă revine în cadrul
formației ție și lui Marc Danel,
legendarul violonist care dă nu-
mele cvartetului în care cânți.
Cum ai descrie relația ta, muzi-
cală și umană, cu vioara I din

Danel?

Marc e genul de persoană care te
surprinde mereu, fie pe scenă, fie
în viața de toate zilele. E un tip ge�
nial, care se dedică trup și suflet
artei lui. E un actor înnăscut, cu o
paletă de emoții extrem de bo�
gată. Cred că există un respect de�
osebit între noi, mai ales datorită
unei calități comune: empatia. Alt
lucru pe care îl avem în comun

este pasiunea pentru fotbal. Sun�
tem adevărați microbiști.

Pentru că o aniversare înseamnă
și o privire retrospectivă, aș vrea
să rememorezi începuturile tale
alături de Danel. Cum a fost pri-
mul tău an alături de ei? Îți

amintești?

Primul an cu Danel a însemnat
mai întâi vreo sută de lucrări pe
care a trebuit să le învăț. Toate
cvartetele de Beethoven, de Șos �
takovici și multe lucrări contem�
porane… A fost o schimbare de
viață destul de abruptă. Am plâns,
am râs și am trecut prin tot felul
de călătorii fizice și emoționale.

Aniversarea a însemnat un con-
cert la Philarmonie de Paris în
19 ianuarie, cu mari muzicieni și
prieteni vechi invitați să sufle în
cele 30 de lumânări ale celebră-
rii, Leif Ove Andsnes – Clemens
Hagen – Pascal Moraguès, în-
tr-un program Dvorák, Mozart,
Schubert, cu trei lucrări de cvin-
tet. De ce sunt importanți prie-

tenii în muzică, Vlad Bogdănaș? 

Trebuia să dăm aproape același
program la Amsterdam, dar, din
păcate, concertul s�a anulat din
cauza restricțiilor pandemice.
Prie tenii sunt importanți în mu�
zică, la fel ca în viața de toate zilele.
Pascal Moraguès, din punct de ve�
dere muzical, e mai mult decât un
prieten. Am cântat de foarte multe
ori împreună, deci când ne regă�
sim lucrăm la detalii. Cu el e ca și
cum am fi un cvintet constituit. Cu
Clemens ne doream de mult să
cântăm și asta a fost prima ocazie
reală. Îl întâlnisem la festivalul lui

Leif Ove în Norvegia și cântasem cu
el octetul de Șostakovici. Stând de
vorbă, ne�am gândit că am putea să
ne înțelegem extrem de bine muzi�
cal, și chiar așa a fost. Interesant e
că cvartetul lui, Hagen Quartett, 
s�a constituit cu exact zece ani în�
aintea cvartetului nostru și cu o
structură similară, adică cu doi frați
la vioara 1 și la violoncel, și cu sora
la violă. Diferența e că la ei așa a și
rămas, pe când la noi s�au schimbat
bașii. Cu Leif Ove mai cântasem
deja de vreo două�trei ori și ne do�
ream foarte mult să continuăm să
explorăm repertoriul împreună. Să
repeți și să fii pe scenă cu muzicieni
atât de mari, excepționali, atât din
punct de vedere muzical, cât și
uman, te trage în sus din toate
punctele de vedere.

La final, o întrebare „dificilă“.
Dirijorul britanic Jeffrey Tate a
spus că „expresia perfectă a
comportamentului uman e un
cvartet de coarde“. Vlad
Bogdănaș, cum ai defini tu cvar-
tetul de coarde și arta cântatu-

lui în patru? 

Este o combinație ciudată, per�
fectă și imperfectă. Este un fel de
utopie... Dar degeaba încerc un
răspuns intelectual; un cvartet e ca
o sticlă de vin: violoncelul este sti�
cla, prima vioară este eticheta, iar
băutura divină este vioara a doua
și viola, desigur. Lăsând gluma de�
oparte, cvartetul este o excelentă
școală de muzică și de viață, dar
presupun că așa ceva se poate
spune despre orice mic ansamblu
sau echipă care se autogestionea �
ză, și asta în orice domeniu, prac�
ticat la un anumit nivel. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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Vlad Bogdănaș 

Cvartetul Danel
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Mihai Buzea –
Vulcan. Lumina
vine de la Asfințit
„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
fragment din volumul
Vulcan. Lumina vine
de la Asfințit, de Mihai
Buzea, care va apărea
în curând în colecția
„Biografii romanțate“
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

L�am iubit pe Iosif. L�am iubit de
când l�am văzut. Am știut c�o să�l
iau de bărbat, am simțit că e omul
meu, că pentru mine l�a născut
maică�sa, chiar dacă până la mine
iubise și fusese iubit, că era român
falnic, în puterea vârstei bărbătești.
Mi�a plăcut ca mascul, m�a umplut
de fiori, nici măcar nu ascultam tot
ce spunea el acolo, eram prea ocu�
pată savurându�i mirosul și infle�
xiunile vocii, plus că mă plictisisem
de casa părintească, voiam să devin

femeie, să mă simt pătrunsă și să
fiu fericită. Am fost fericită. Am fost
fericită cu Iosif, pot să spun asta
acum, la sfârșit de drum. Era băr�
bat, era priceput, era ce�mi trebuia
mie. I�am iubit corpul, nu mă mai
săturam. Pe urmă, încet�încet, am
început să și ascult ce�mi tot spu�
nea. Îmi vorbea despre revistă. Of,
revista... 

El nu voia copii. Eu aș fi vrut,
cum vor toate femeile, că�ntr�aceea
avem sfârcuri în vârfurile sânilor.
Iosif spunea că revista e mai impor�
tantă, dar eu știam mai bine, cum
știm toate, și în mai puțin de un an
eram însărcinată. Dar Dumnezeu
avea alte planuri. Copilul meu a
venit pe lume mult prea devreme și
a venit mort. Ca să�mi salveze viața,
doctorul a fost nevoit să umble la
organele mele de femeie, iar de
umblat a umblat cu ce instrumen�
tar avea la dispoziție atunci, în
1872: am rămas sterilă. Nu am mai
putut prinde rod, așa că până la
urmă Iosif a avut dreptate, în felul
său, și m�a păstrat numai pentru el
și pentru revistă. A fost un soț bun
și atent în perioada aceea groaz�
nică, nu am avut nimic să�i re �
proșez, în afară de blestemata lui de
premoniție, cum că noi nu suntem

destinați să creștem copii, ci să
creștem națiunea română prin in�
termediul revistei. Eu, una, aș fi
preferat să sporesc la propriu na �
țiunea română, cu doi�trei copii
sau măcar cu unul, dar, cum am
spus, Dumnezeu a avut alte planuri.
Când mai povestesc cu Ági, cum po�
vestim noi, femeile, i�am spus și
despre copilul meu cel fără de zile,
iar ea s�a întristat, apoi s�a înseni�
nat la loc și mi�a spus: „Tante Relli,
acum sunt alte timpuri, medicina a
progresat foarte mult, nimic nu mai
este ca în 1872. Pentru micuța mea
Éva, bunul Dumnezeu nu va avea
alte planuri!“. Eu am râs ca o babă
și i�am zis să se mărite întâi de toate
și să prindă rod în pântec, iar abia
apoi să se gândească la un nume de
fetiță, dacă fetiță va fi să fie. Dar Ági
e formidabilă în convingerea ei. 
Mi�a spus că nu poate să îmi explice,
dar ea „știe“. N�am mai zis nimic,
doar o rugăciune. Să fie așa cum își
dorește ea. Oamenii buni merită o
țâră de noroc! 

Iosif m�a iubit și el pe mine. 
M�a iubit mult. M�a respectat, m�a
luat cu el în călătorii, m�a introdus
în societate, m�a tratat într�adevăr
ca pe o doamnă. Nu m�a dezamăgit
cu nimic bărbatul meu. Mi�a dat tot

ce�a putut. Tot ce a avut de dat unei
femei mie mi�a dat, nu alteia. N�a
fost foarte mult, că energiile lui
erau îndreptate asupra revistei, dar
eu am înțeles că așa era Iosif, că eu
eram, în sufletul lui, pe planul al
doilea. Dacă n�aș fi bătrână și ne�
maipăsătoare, nu aș recunoaște
asta niciodată: ce femeie are curaj
să admită că a fost pe planul se�
cund? Eu nu mai am nimic de pier�
dut. Viața mea s�a scurs în umbra
lui Iosif, iar viața lui în umbra re�
vistei. Acesta este adevărul. Nu am
chef să mă mint, așa cum s�a mințit
el până în ultima clipă. S�a chinuit
să creadă până la sfârșit că lasă în
urmă o operă. Dar nu. În afară de
revistă, n�a lăsat nimic de valoare.
Nici teatru, nici roman, nici proză
scurtă, nici poezie, nici urmași bio�
logici sau literari, nici chiar repor�
taj de călătorie – deși, din tot ce�a
scris, reportajele i�au ieșit cel mai
bine. Dar n�a fost suficient. După el
au venit alții, tineri, mulți, talentați,
care l�au depășit, l�au eclipsat și 
l�au aruncat în uitare. Când își mai
amintește cineva de Iosif, îl po �
menește cu expresia „simpaticul
moșneag“ și, dacă e ceva ce n�a fost,
exact asta n�a fost el: moșneag. Sau
simpatic. A fost o mască. 

Trebuia s�o poarte. N�a avut de
ales. A învățat pe pielea lui, pas cu
pas, așa cum mi�a povestit. Încă de
când studia la Pesta și�a dat seama
că nu avea altă șansă, pentru că nu
strălucea la nici o materie și nici
bogat nu era, nici din familie cu bla�
zon și nici vreun demon interior care
să�l chinuie n�a avut vreodată: nici
măcar de sifilis nu s�a�mbolnăvit, ca
toate geniile! Era și el, acolo, un tânăr
printre tinerii români din capitală. A
intrat la șmotru încă din studenție, a
făcut pe simpaticul prin toate cercu�
rile din Pesta, s�a băgat prin toate
redacțiile aflate la început de drum,
cu bani puțini, visuri multe și cola�
boratori leneși; el nu era leneș, n�a
fost niciodată. A muncit pentru alții,
la „Concordia“, la „Aurora română“,
la „Gura satului“ și cine mai știe pe
unde, până a reușit să pună pe pi�
cioare „Familia“, în 1865, acolo, la
Pesta, iar de atunci nu i�a mai dat
drumul din mână. Fără el n�ar fi
existat revista asta, dar fără „Familia“
nici Iosif n�ar fi fost decât un ilustru
necunoscut. Chiar și așa, cu toată
energia lui, revista a fost un miracol,
pur și simplu un miracol, deși Iosif
spunea mereu că „nu există mira�
cole, totul este explicabil prin muncă
multă la momentul potrivit“. SDC

CARTEA
IOSIF VULCAN, fiul lui Nicolae Vulcan și al Vik-
tóriei Irinyi, s-a născut pe 31 martie 1841 la
Holod, atunci parte din Regatul Ungariei. În 1871
s-a căsătorit cu Aurelia Popovici, care i-a fost
mereu alături și l-a susţinut în toate proiectele
întreprinse. A urmat cursurile liceului romano-
catolic din Oradea (1851-1859) și ale Facultăţii
de Drept din Budapesta (1859-1863). A ales însă
o carieră mult mai dificilă și a început să lucreze
în presa de limbă română de la Budapesta, la
diferite publicaţii („Concordia“, „Aurora ro -
mână“, „Umoristul“), unde și-a făcut ucenicia de
ziarist, reporter, editor și secretar de redacţie.
În 1865 și-a lansat propria revistă („Familia“), pe
care a mutat-o ulterior la Oradea (1880). Timp
de 42 de ani, în paginile „Familiei“ au fost publi-
cate articole, poezii și nuvele ale scriitorilor din
Imperiul Austro-Ungar și din Regatul României.
În 1866, pe adresa redacţiei a sosit o scrisoare

cu poezia De-aș avea..., semnată Mihail Emi-
novici, pe care Vulcan a hotărât să o publice, dar
cu numele românizat Eminescu. Din acest motiv
este considerat „nașul literar“ al poetului. A pus
bazele Societăţii pentru crearea unui fond de
teatru român, care a avut un rol important în
dezvoltarea drama turgiei românești. A publicat
numeroase volume, printre care romane, poezii,
piese de teatru, nuvele, jurnale de călătorie (în
urma voiajelor întreprinse în Germania, Franţa,
România, Imperiul Otoman sau Imperiul Austro-
Ungar), dar și un important volum istoric, Pan-
teonul roman. A tradus romane de succes ale 
autorilor Xavier de Montépin, Claire de Chan-
deneux și Jules Verne. A fost ales membru al
Societăţii Kisfaludy (1871) și al Academiei
Române (1891). A fost unul dintre cei mai
importanţi promotori ai culturii române din acea
perioadă, într-un context politic foarte compli-
cat, reușind să sprijine prin acţiunile lui oameni
din toate artele românești. S-a stins din viaţă pe
8 septembrie 1907, la Oradea.
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Editura Polirom organizează
Concursul anual de debut, 
ediția 2022, la secțiunea Proză

Online & live: Lilia Calancea despre
romanul Sunt oare un călău?

Manuscrisele participante la con�
curs (fără CV) vor fi atașate unui
e�mail, de pe un cont creat cu
acest prilej, și trimise la adresa:
adrian.botez@polirom.ro, până
pe data de 4 martie 2022. Adresa
de e�mail poate fi mottoul volu�
mului, un fragment din motto sau
titlul cărții.

Exemplu: 
orazero@yahoo.com/gmail.com

etc.
Este foarte important ca adresa

de e�mail, e�mailul și manuscrisul
atașat să nu conțină sub nici o
formă numele concurentului –
cazul contrar duce la descalificare.

Manuscrisele trebuie să aibă
minimum 150.000 de semne (ca�
ractere + spații). Sunt acceptate și
manuscrise ale autorilor care au
fost incluși anterior în antologii sau
au publicat în volume colective. Nu

sunt acceptate manuscrise ale
scriitorilor care au mai publicat
ca autori unici alte volume, indi�
ferent de tipul acestora.

Câștigătorul concursului va fi
anunțat în luna mai 2022, pe
adresa de e�mail de pe care a fost
trimis manuscrisul, iar rezultatul
va fi făcut public în cursul ace �
leiași luni.

Premiul pentru manuscrisul
declarat câștigător constă în pu�
blicarea acestuia în cursul anului
2022.

Nu se acceptă manuscrise fă �
ră diacritice. Manuscrisele nepu�
blicate vor fi șterse.

Câștigătorii 
edițiilor anterioare

l Teodor L. Nedeianu, Geaca
lui Kafka (2021): Premiul Tânărul
Scriitorul al anului, Gala Tinerilor

Scriitori/ Cartea de Poezie a anu�
lui 2021;

l Ema Stere, Copiii lui Marcel
(2020): Premiul Uniunii Scriitori�
lor din România, secțiunea Debut,
ediția 2021• Premiul „Sofia Nă�
dejde“ pentru Literatură Scrisă de
Femei, ediția 2020, la secțiunea
Debut�Proză;

l Roxana Dumitrache, Papa
Nicolau și alte povestiri foarte,
foar te scurte(2019)

l Iulian Bocai, Ciudata și în �
duioșătoarea viață a lui Priță Bar�
sacu(2018): Premiul Festivalului
Primului Roman de la Chambéry,
Franța, ediția 2019 • Premiul re�
vistei „Observator cultural“ pen�
tru Debut, ediția 2019;

l Alexandru Done, Downshif�
ting (2017): Premiul Uniunii Scrii�
torilor din România pentru anul
2017, secțiunea Debut. SDC

Joi, 27 ianuarie, începând
cu ora 17.00, pe paginile de
Facebook Polirom și
Cărturești, va avea loc
lansarea romanului Sunt
oare un călău? de Lilia
Calancea, recent apărut în
colecţia Ego.Proză a Editurii
Polirom.

Invitați, alături de autoare:
Dumitru Crudu și Vasile Ernu

Moderează: Nona Rapotan

Moartea părinților trezește în
Margarita Kostenko amintiri de
mult reprimate despre istoria tul�
burătoare a familiei. În casa pă�
rintească regăsește, între filele

unui jurnal, fotografia de grup a
unor gardieni stând lângă o
groapă comună din lagărul de la
Treblinka, cu tatăl ei în mijlocul
lor. Revoltată, Margarita simte ne�
voia acută să afle întregul adevăr
despre părintele ei, iar căutările o
aruncă într�un infern emoțional:
cum mai poate să respecte a cin�
cea poruncă biblică? De ce au
păstrat părinții fotografia? De ce
mama nu i�a părăsit tatăl? Justifi�
cările fostului călău de la Tre�
blinka, consemnate în jurnal, și
confesiunile soției din paginile
aceluiași jurnal, scrise după
moartea soțului, compun o ima �
gine amestecată a Holocaustului,
cu personaje în aceeași mă �
sură dezumanizate și pline de

compasiune, cu povești de dra�
goste neverosimile și victime pen�
tru care supraviețuirea devine un
blestem.

Lilia Calancea s�a născut pe
13 septembrie 1977 la Strășeni,
Republica Moldova. A absolvit
Co legiul Pedagogic „Alexei Matee�
vici“ din Chișinău (1997) și Facul�
tatea de Limbi Străine din cadrul
Universității Libere Interna țio �
nale din Moldova (2002). A urmat
un master la Institutul European
de Înalte Studii Inter naționale
din Nisa, Franța (2003), apoi un
master în traducere la Institutul
Superior pentru Traducători și
Interpreți din Bruxelles, Belgia
(2004). Stabilită la Bruxelles din

2003. Membră a Uniunii Scriitori�
lor din Republica Moldova. A pu�
blicat romanele Regina nopții
(Pontos, 2014), Sub Con stelația
Lyrei (Arc, 2017) și volumul de

schițe și povestiri Bocete de nuntă
(Arc, 2019), care a fost nominalizat
în 2019 pentru premiile literare ale
Uniunii Scriitorilor din Moldova,
categoria proză scurtă. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Botezat pe 15 ianuarie 1622, deși
născut probabil cu câteva zile mai
devreme, Jean�Baptiste Poquelin
este în cultura franceză echivalentul

lui Shakespeare în cultura anglo�
saxonă. Este autorul clasic cel mai
citit în Franța după Guy de Mau�
passant, cărțile lui se vând anual

în peste 500.000 de exemplare.
Este tradus în peste 100 de limbi
și a fost adaptat de peste 50 de ori
în film, anunță „France 24”. 

Multe dintre evenimentele pre�
văzute pentru acest an se vor
desfășura în locuri care i�au mar�
cat viața și activitatea ca actor, di�
rector de companie teatrala și ca
dramaturg, dar mai ales la Comé�
die�Française, cel mai vechi teatru
aflat încă în funcțiune din lume,
înființat de regele Ludovic al XIV�lea
în 1680, la șapte ani de la moartea
lui Molière. Piesele lui vor fi pre�
zentate începând cu versiunea
original, cenzurată în epocă, a lui
Tartuffe, care va fi proiectată live
și în cinematografe, urmată de
Bolnavul închipuit, Avarul și Bur�
ghezul gentilom. La Versailles,
unde Molière s�a bucurat de înal�
tul patronaj al regelui, multe dintre
piesele lui cele mai cunoscute vor
fi reprezentate în versiunile lor ori�
ginale, comedii�balet, pe muzica
compozitorului Jean�Baptiste
Lully, prieten al dramaturgului.
Alte manifestări care vor avea loc
anul acesta aliniază dezveliri de
statui și expo ziții, în vreme ce
Opera din Paris va aniversa în sep�
tembrie Molière în muzică. O ani�
versare „cu stil“, cum apreciază co�
tidianul „Le Monde“.

O astfel de „desfășurare de forțe“
nu reprezintă în Franța doar o 

respectuoasă reverență față de o
glorie a trecutului, fiindcă, subli�
niază „France Culture“, în era ge �
nerației TikTok, Molière este foarte
apreciat și de tânăra ge ne rație. „În
fiecare zi descoperim o nouă
rezonanță contemporană a opere�
lor lui“, spune actorul Laurent La�
fitte de la Comédie�Française. „Pro�
blemele epocii lui nu sunt ne �
apărat aceleași cu cele de astăzi,
dar defectele și caracterele oame�
nilor pe care i�a prezentat în pie�
sele lui sunt aceleași. Molière este
pertinent astăzi în umanitatea per�
sonajelor lui. Cu toții suntem, în
anumite momente, un Tartuffe, un
Don Juan, un bolnav închipuit, un
avar sau un mizantrop. El vorbește
despre noi.“ „Da, e clasic, dar e su�
per�fun“, spune Samuel Dupuis, un
elev de 17 ani care joacă într�o
adaptare școlară a unei piese de
Molière. „Gene rația mea n�ar tre�
bui să aibă preju decăți în ceea ce
îl privește. Limba e un pic compli�
cată, lumea lui cam enervantă, dar
merită din plin să îi vezi piesele!“

Creat după moartea sa, dar su�
pranumit și „casa lui Molière“, tea�
trul Comédie�Française este și as�
tăzi bântuită de spiritul dra ma �
turgului. Instituția este plină de por�
trete și busturi ale lui Molière, pe
care actorii le ating ca să le poarte
noroc, dar aici se găsește și o ade�
vărată relicvă: un scaun de lemn,

protejat astăzi de o vitrină, fotoliul
pe care dramaturgul a agonizat în
tipul unei repre zentații a Bolnavu�
lui închipuit, înainte de a muri
ceva mai târziu, acasă la el, nu pe
scenă, așa cum spune legenda. Aici,
la Comédie�Française, nu este un
an, din 1680 încoace, în care să nu
se fi jucat o piesă de Molière.

Actor, regizor și scenarist, Francis
Huster este și autorul a două cărți
care sunt lansate în acest an: Dic�
tionnaire amoureux de Molière și
Poquelin contre Molière. „Este
foarte actual fiindcă a făcut ceva ce
nimeni nu făcuse până la el: a adus
în teatru limba poporului. Molière
vorbește despre noi“, spune Huster.

Și este, în același timp, un autor
universal, fiindcă piesele sale au
depășit granițele Franței încă de
acum patru secole. Deja în 1670,
trupa ducelui de York prezenta în
limba lui Shakespeare un colaj din
piesele lui Molière. Reprezentarea
lui Tartuffe, prezentată la Beirut
în 1874, reprezintă începuturile
teatrului în țările de limbă arabă,
în vreme ce în China, unde a fost
introdus în anii ’30 ai secolului
trecut, rămâne cel mai cunoscut
dramaturg francez. Și după 400 de
ani, Jean�Baptiste Poquelin este
cel mai mare ambasador al limbii
franceze care, deși ar fi putut de�
veni „limba lui Voltaire“, rămâne
„limba lui Molière“. SDC

Molière:
tânăr și viu
de 400 de
ani încoace
Franța dă startul unei suite de evenimente
menite să marcheze, de-a lungul întregului an,
aniversarea a patru secole de la nașterea lui
Molière, cel mai ilustru și încă cel mai popular
maestru al satirei și dramaturgiei franceze.
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PE SCURT

Meat Loaf: Like a bat out of hell...

IAR NOUL MAIGRET ESTE...

Gérard Dépardieu este cel mai
nou interpret al popularului co�
misar creat de Georges Simenon
într�un nou film numit Maigret și
realizat de Patrice Leconte. Filmul,
ce va avea premieră în februarie,
este o adaptare a romanului din
1954, Maigret et la Jeune Morte.
Dépardieu este ultimul dintr�o
lungă serie de actori care l�au ju�
cat pe celebrul detectiv: Jean Ri�
chard, Bruno Cremer, Michel Si�
mon, Jean Gabin și, recent, Rowan
Atkinson, acesta din urmă cunos�
cut mai ales în chipul personaju�
lui Mr. Bean.

MINIMUZEUL SELENAR

O nano�galerie prezentând 64 de
opere de artă cu dimensiuni de
maximum 1 cm va ajunge în fe�
bruarie pe Stația Spațială Interna �
țională și, apoi pe Lună – o
inițiativă a Moon Gallery Founda�
tion, care vrea astfel să fondeze
primul muzeu selenar.

CINEMA: O VIZIUNE
PESIMISTĂ

„Un astfel de film n�ar mai fi lansat
astăzi la cinema“, spune Ben Af�
fleck despre Argo, thrillerul care
i�a adus un BAFTA și un Glob de
Aur pentru regie în 2013. „Cred că
astfel de filme pentru cinema vor
deveni prea scumpe. Vor fi în
schimb numai filme pentru tineri,

cele de gen Marvel. Cred că, în vii�
torul apropiat, la cinema se vor
lansa doar în jur de 40 de filme pe
an, mai ales francize, continuări
și filme de animație.“

CEI MAI BINE PLĂTIȚI
MUZICIENI ÎN 2021

Revista „Rolling Stone“ îi clasează
în acest top, în ordine, pe Bruce
Springsteen, Jay�Z, Paul Simon,
Kanye West, Ryan Tedder, Red
Hot Chili Peppers, Lindsey Buc�
kingham, Mötley Crüe, Blake
Shelton și Taylor Swift, dintre
care doar ultimii trei au înregis�
trat încasări sub 100 de milioane
de dolari. Cea mai mare parte a
acestor artiști își datorează veni�
turile pe anul trecut vânzării
parțiale sau integrale ale catalo�
gului de melodii, excepție făcând
Taylor Swift, Jay�Z și Kanye West.

CRONICA NEAGRĂ

n Gaspard Ulliel (37 de ani foto):
popular și apreciat actor francez,

laureat al premiului César pentru
Un long dimanche de fiançailles.
Decesul lui s�a datorat unui acci�
dent de schi.

n Hardy Krüger (93 de ani): actor
german popular în producții eu�
ropene și americane în filme rea�
lizate de regizori precum Howard
Hawks, Richard Attenborough,
Stanley Kramer sau Stanley 
Kubrick. SDC

Una dintre cele mai cunoscute ve�
dete rock, autor și interpret a unor
piese de uriaș succes, laureat al
premiului Grammy, Meat Loaf a
încetat din viață la vârsta de 74 de
ani. Născut în Dalas, Marvin Lee
Aday avea să se bucure o uluitoare
carieră de muzician vreme de șase
decenii, de�a lungul căreia a vân�
dut peste 100 de milioane de dis�
curi, dar și a jucat în filme precum
Fight Club, Rocky Horror Picture
Show sau Wayne’s World.

Aday a debutat la sfârșitul ani�
lor ’60 în Los Angeles cu trupa
Meat Loaf Soul, cântând în des�
chiderea unor formații populare
precum The Who, Iggy and the
Stooges sau Ted Nugent. Fără prea
mare succes însă, ceea ce l�a în�
dreptat spre lumea teatrului 

muzical și apoi spre cea a filmului,
jucând rolul lui Teddy în filmul�
cult The Rocky Horror Picture
Show, alături de Susan Sarandon
și Tim Curry. 

În același timp însă, el avea să
îl cunoască pe compozitorul și
producătorul Jim Steinman,
„Wagnerul muzicii rock“, alături
de care a început să lucreze la un
album, derivat dintr�un proiect de
versiune futuristică rock a lui Pe�
ter Pan. Albumul celor doi, numit
Bat Out of Hell, avea să fie lansat
în 1977 și avea să se dovedească,
în ciuda aștep tărilor, un succes co�
losal, cu vânzări de 43 de milioane
de exemplare, care l�a transformat
pe Meat Loaf în vedetă mondială,
dar, de asemenea, a creat tensiuni
ce au dus la ruptura cu Steinmann

de mai târziu. Dar triumful lui Bat
Out of Hell rămâne, iar el avea să
inspire și două continuări, Bat
Out of Hell II: Back into Hell și Bat
Out of Hell III: The Monster Is
Loose. Bat Out of Hell II, o nouă
colaborare cu Jim Steinmann, cu
giganticul succes al single�ului  I’d
Do Anything for Love (But I Won’t
Do That), avea să revitalizeze ca�
riera lui Meat Loaf, la începutul
anilor ’90.

Suferind de probleme de să�
nătate severe datorate, pare�se,
infecției cu COVID�19, Meat Loaf
a supraviețuit doar un an fostu�
lui său colaborator și compozitor
Jim Steinman, dispărut în aprilie
anul trecut. Ultimul lui disc, Bra�
ver Than We Are, a fost lansat în
2016. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU
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Pandemia a făcut ca ultimii doi
ani să fie cu totul atipici pentru
industriile care alimentează cul�
tura populară. Dar, dincolo de
virus și impactul lui devastator,
în ultimele 12 luni s�au petrecut
câteva lucruri al căror impact se
va face simțit cu prisosință de
acum înainte.

DRAGOȘ COJOCARU

l Implozia Time’s Up. Parcă nicio�
dată în istoria lui, Hollywoodul (și
nu numai) nu a fost atât de zguduit
atât de rapid și de sever ca în ulti�
mii ani, odată cu declanșarea
mișcării MeToo. Aparent legitim la
început, ca răspuns la practicile
celor puternici din marile stu�
diouri, MeToo a căpătat destul de
repede alura unei isterii care pro�
voacă și destule victime nevino�
vate. Numai că, în 2021, problema a
aterizat în curtea Time’s Up.

Acesta, un grup non�profit
fondat de un grup de celebrități
hollywoodiene (Shonda Rhimes,
Jessica Capshaw, Kate Capshaw,
Ava DuVernay, Reese Wither�
spoon și Natalie Portman) care 
și�a asumat cumva conducerea
mișcării, a dovedit că, de fapt, are o
altă agendă decât cea afirmată. Prin
acțiunile sale, Time’s Up s�a arătat

mai devotat agendei Partidului De�
mocrat decât apărării femeilor abu�
zate sau hărțuite sexual când s�a
demonstrat că membrii cei mai de
vază ai grupului au încercat să își
ajute aliații politici, precum guverna�
torul Andrew Cuomo sau pe susți �
nătorul democrat Russell Simmons,
atunci când aceștia au fost doborâți
de acuze de hărțuire sexuală. Brusc,
după această dezvăluire, schimbarea
de ton a devenit foarte vizibilă: elita
Hollywoodului s�a reținut de la de �
clarații incendiare în unele cazuri, în
vreme ce unele „victime“ ale MeToo
(cum ar fi actorii James Franco și
Louis C.K.) au căpătat curaj să se
apere public de acuzații.

l Rezistența anti�woke. La fel,
„anularea“ unor vedete cu diverse
„probleme“, în special ideologice,
a fost o constantă a culturii popu�
lare în ultimii ani. Numai că, în ul�
timul an, mulți au început să se

opună pe față „culturii anulării“.
Trendul pare să fi debutat când
actrița Gina Carano a fost conce�
diată de Lucasfilm. În loc să se
plieze pe regulile ritualului cultu�
rii cancel, adică să își ceară scuze
public pentru opiniile ei politice
opuse ortodoxiei dominante (de�
mocrate) de la Hollywood, Carano
a ales să lupte și să caute căi alter�
native pentru a�și desfășura acti�
vitatea. Ea a fost urmată de alte
vedete americane care s�au răscu�
lat împotriva ideologiei woke. Un
scandal uriaș a fost provocat de
popularul Dave Chapelle în show�
ul său de pe Netflix care, la fel, a re�
fuzat să se lase intimidat. În același
timp, celebra J.K. Rowling a fost
transformată de activiștii woke în
cel mai mare dușman public după
ce a refuzat să fie de acord cu
aberațiile ideologiei trans. La fel,
Rowling (deși părăsită de mulți

care îi datorează bunăstarea și 
cariera) a ales să lupte. Exemplu
lor va fi, fără doar și poate, urmat
de alții în perioada care urmează.

l Schimbare în Marvel�verse.
În ultima decadă, marile studiouri
s�au pliat tot mai mult pe trend și
și�au infectat cu ideologie woke atât
produsele, cât și structura studiou�
rilor în sine. În cazul Universului
Cinematografic Marvel, cea mai de
succes franciză a deceniului, lucrul
acesta a început să fie foarte vizibil
mai ales după succesul filmului
Avengers: Endgame, în momentul
în care Marvel a trecut la crearea de
serii pentru noul canal de strea�
ming Disney+. Spre dezamăgirea
șefu lui Marvel Studios, Kevin Feige,
publicul nu a fost încântat de noua
direcție, iar finalul anului i�a arătat
producătorului activist cum stau
lucrurile de fapt: filmul Eternals,
promovat mai ales pe baze de „di�
versitate“ și „reprezentare rasială“ a
suferit un eșec financiar usturător,
în vreme ce un Spider�Man: No Way
Home, non�woke asumat, a bătut
recorduri de încasări, nemaivăzute
de dinainte de pandemie. O astfel
de dovadă publică a ceea ce vrea cu
adevărat publicul, sătul de ideolo�
gie și politică, are alura unei adevă�
rate schimbări seismice. Nu e de
mirare că, recent, noul CEO Disney,
Bob Chapek, a anunțat o nouă

direcție a celui mai puternic studio
hollywoodian, o direcție ori en tată
spre ceea ce vrea publicul și nu ceea
ce vor producători în re gi men tați
politic.

l Războiul streamingului. Pe
acest front, lucrurile nu se des �
fășoară așa cum au plănuit marii
producători, situație transpusă
imediat în cotații bursiere sub
așteptări pentru Disney, Netflix,
Apple TV și Amazon Prime. Pro�
blemele nu țin atât de situația ge�
nerată de COVID cât, se pare, mai
mult de calitatea „contentului“
produs și promovat. Acesta, cuplat
cu proliferarea ofertelor de strea�
ming, tot mai diverse, vor face din
acest domeniu un teren de înfrun�
tare dinamic și destul de imprevi�
zibil în perioada următoare. 

De asemenea, este foarte posi�
bil ca publicul să se fi obișnuit prea
mult cu oferta Video on Demand
(VOD) ca să se mai deplaseze în să�
lile de cinema, așa cum pare a do�
vedi șirul de eșecuri comerciale
înregistrat în 2021 de filmele celor
mai mari regizori de la Hollywood,
precum Steven Spielberg. Guil�
lermo del Toro. Ridley Scott sau Lin�
Manuel Miranda. Ceea ce, spun unii
specialiști, ar putea face ca, studiou�
rile să înceapă să mizeze tot mai
mult pe modelul VOD, în dauna
tradițio nalei săli de cinema. SDC

Povești din 2021 care vor schimba
cultura populară în 2022

Natașa este aproape zilnic prezentă
în parcarea Pieței Sudului din Iași,
adică piața C.U.G. cu denumire
reinventată după văruirea borduri�
lor și deportarea rozătoarelor. Vara
poartă o pălărie din paie, iar iarna
un fes ștrengăresc, luat parcă în
grabă din dulap, spre exasperarea
copilului care trebuie să�i poarte
căciula din blană de vulpe argintie.

Nu părea să aibă încredere în
mine, poate din cauza mersului

meu apăsat și grăbit. Doar uneori,
când probabil că nu făcuse destulă
vânzare, îmi arunca câte o pastilă
verbală: Plai, Plugaru’. Știam din
studenție că e vorba despre niște
mărci de țigări, bune la preț, dar
atât de puturoase încât se aflau pe
ultimul loc al preferințelor mele, pe
penultimul fiind chiștoacele ume �
de de Monte Carlo. Mă prefăceam
că nu aud întrebarea, pentru a ne
scuti pe amândoi de o discuție fără
finalitate comercială. 

La început de decembrie am
mers la Piața Sudului ca să cum�
păr prima ladă de portocale gre �
cești din sezonul rece. De ce se coc
tocmai atunci, nu am idee. Natașa

trecuse la fes. Rumenă și înfrigu�
rată, își freca palmele și țopăia
dintr�un picior în altul. S�a apro�
piat de mine și nu știam dacă să�i
admir perseverența sau să�mi fie
milă de posibila ei lipsă de memo�
rie. Cu o fracțiune de secundă mai
devreme decât urma să deschid
gura și să�i spun că nu fumez, 
m�a întrebat: uraniu?. 

Pentru câteva momente am
crezut că o fi vreo nouă marcă de
țigări pe care sora mea de peste
Prut voia să o promoveze, dar ea a
scos din buzunarul pufoaicei un
borcănel în care au fost cândva
icre de Manciuria și pe a cărui eti�
chetă era scris, cu marker negru,

U235. Mi l�a dat să îl țin în mână și
aproape că l�am scăpat, fiindcă nu
mă așteptam să fie atât de greu.
Am întrebat�o ce să fac cu el și mi�a
spus că e pentru căldură. Trebuie
doar agitat un pic și băgat în sobă.
Nu mai consumi nici un lemn, fi�
indcă teracotele se vor menține
fierbinți ani de zile. Dar nu e peri�
culos? Cică nu, fiindcă pe interio�
rul borcănelului se află și o căp� 
tușeală din plumb. Nu am sobă.
Nici o problemă, merge și la cen�
trala termică.

Nici nu știam cât de ușor se
demontează capacul centralei.
Am poziționat borcănelul deasu�
pra arzătorului de gaz, i�am dat

un bobârnac și am fixat totul la
loc. S�a încins instant și s�a defor�
mat un pic, însă fără a afecta
pompa de recirculare. Sunt 32
grade Celsius în casă. Caloriferele
dogoresc. Probabil că la vară va
trebui să le acopăr cu vată bazal�
tică, dar sunt bucuros că am scă�
pat de jugul facturilor la gaze
naturale. SDC
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