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Un pas către viitor:
brandul orașului Iași 
În sfârșit, orașul Iași
are un brand. Este o
veste foarte bună, un
pas mare înainte în
definirea orașului în
viitor, un viitor care să
nu se bazeze numai și
numai pe trecutul prea
prost exploatat. Palatul
Culturii, Sf. Paras cheva
și tot ce a adunat 
în atâtea secole 
orașul nostru au fost
repere atât de 
folosite, uneori în 
mod sinistru, încât 
s-au tocit ca o
monedă prea folosită.
Astăzi, dacă la rândul
lor nu vor fi regândite
ca imagine, riscă să
rămână fără relief, fără
asperități, un ban calp
care nu va spune
nimănui nimic. 

RADU CUCUTEANU

Pe de altă parte, în Iași găsești extra�
ordinar de multă cultură vie, con�
temporană, vibrantă. Ea este cea
care poate să redea greutate unei
vorbe goale pe care o tot folosim,
cea de capitală culturală. Ea este
cea care are trebuie promovată cât
mai mult, cât mai puternic. De
aceea m�am bucurat când am văzut
că în ceea ce tehnic se numește
„identitate de brand“ se pune ac�
centul pe cultura celor de acum, nu
pe cultura celor de altădată. Pentru
că un oraș este construit pe trecutul
său, dar trăiește astăzi, cu noi, nu în
ieri, cu înaintașii. 

IMAGINEA UNUI ORAȘ

Marca vizuală a unui oraș trans�
mite foarte multe, ea este cea care
provoacă asocieri automate în
mințile noastre între o imagine și
orașul în sine. De la „I ❤ New
York“ la Roma cu inima figurată ce
reprezintă Villa Borghese, există
în potențial nenumărate forme de
a crea o identitate vizuală a unui
loc, prin care să facem asocierea
într�o clipită între oraș și simbol. 

Iată că, în sfârșit, și Iașul are
una. Mai mult chiar, s�a mers mai
departe, pe ideea de tridimensio�
nalitate, astfel încât logotipul să
poată lua și formă de mobilier
stradal, spre exemplu. Din nou, o
idee foarte bună. 

La fel cum procesul de bran�
ding are deja rezultate. Aici aș
aminti în primul rând muralul
realizat de HarceaParcea pe stra �
da Ștefan cel Mare, în proximita�
tea Cubului și, mai ales, în apro� 
pierea primăriei, unul dintre ac�
torii instituționali foarte conser�
vatori din Iași. La fel, ilus tra țiile
realizate în cadrul proiectului
pro pun noi moduri de a ne ra�
porta la oraș. Spre exemplu, adu�
cerea statuii lui Ștefan cel Mare

din fața Palatului Culturii în con�
temporaneitatea imediată, folo�
sind linotipul cu Iași. Ilustrațiile
(realizate de Cristi Bordeianu și
Ana�Maria Micu) sunt, din nou, o
reușită fără rest a proiectului. 

Brandul, evident, a venit în �
soțit și de un moto: „Iași – mode�
lează timpul“. Un slogan care poate
fi modelat la rândul său în diverse
forme, oferind maleabilitate în
funcție de contextul folosirii. 

La fel, tot ca parte din proiect,
Tiberiu Teodor�Stanciu a întoc�
mit o hartă modernă a obiective�
lor din Iași, care nu poate fi nu mi�
tă altcumva decât ca fiind foarte
reușită. Aceasta vine alături de
H_arta urbană a Iașului, care pre�
zintă toate muralele din oraș,
practic artă vie, contemporană, ce
cuprinde graffiti, mozaicuri, stic�
kere, sculpturi și diferite instalații.

Cum este și normal, am asis�
tat la o frenezie de aprecieri în
urma lansării brandului. Foarte
multe entuziaste, dar și multe cri�
tice. Despre cele critice putem
discuta, dar mărturisesc că pe
multe dintre cele entuziaste nu le
înțeleg, mă întreb în ce măsură nu
sunt oameni care doar se bucură
că, în sfârșit, se înregistrează o

schimbare în ceea ce privește
orașul Iași. Evident, una dintre
ideile de la care pornești într�un
asemenea proiect este că vor apă�
rea critici și că nu ai cum să mul �
țumești întreaga lume, mai ales
într�o societate atât de atomizată
ca a noastră. 

ÎNSĂ 

Proiectul însă nu este dincolo de
critică. Mai bine spus, de critici.
Pentru că sunt o serie de pro�
bleme, și de formă, și de fond, ba
chiar (ceea ce mi se pare foarte
grav) și de comunicare. 

Știm că primăria municipiu�
lui a finanțat proiectul de bran�
ding cu suma de 17.000 de euro.
Problemele de fond încep cu între�
barea: cum s�a ajuns aici? Nici nu
vorbim de cât de mare sau de mică
este suma. Ci de felul total netran�
sparent în care a fost alocată. 

Transparența este una dintre
cele mai mari probleme ale pro�
iectului. Nici acum nu știm cine
sunt toate persoanele implicate în
proiect, ci numai o parte a lor, ma�
joritatea, de altfel, buni profe sio �
niști (mă refer, evident, numai la
cei pe care îi cunosc). Cine sunt cei

din spatele brandingului, ce rol au
avut, cum au fost selectați? Public,
nimeni nu știe nimic. Practic, se
poate spune că vorbim iarăși de un
proiect „de casă“, în care de ți nă to �
rul resurselor a apelat la încre �
dințare directă a proiectului, fără
nici un fel de transparență. 

Mai mult, înainte de a trece la
partea aceasta, ar fi fost necesară
o dezbatere, o serie de discuții cu
cei implicați în viața orașului, de
la activiști la artiști, de la oameni
de cultură la oengiști. Un lucru
care, iarăși nu s�a întâmplat. 

Nu s�a întâmplat aceasta nici
la finalul proiectului. Nu a avut
loc nici o discuție publică privind,
eventual, diverse variante ale li�
notipului. Nimic. Totul s�a desfă �
șurat într�o producție cu caracter
închis, fără public, fără păreri din
afară, într�o bulă a creatorilor. 

Ce s�a întâmplat? S�a întâm�
plat ca „imaginea de brand“ să fie
lansată în sunet de fanfară, (e o fi�
gură de stil, da?) la Palatul Braun�
stein. În această lipsă de trans �
parență, practic ieșenilor li s�a
zvârlit în brațe brandul: „Na, aveți,
luați�l, să vă placă, da?!“. Este un
alt exemplu de „așa nu“. 

Apoi sunt și alte probleme:
primăria afirmă că toată afacerea
s�a ridicat la suma de 17.000 de
euro, cum spuneam. În același
timp, Mihai Bulai, profesor la Geo�
grafie și pasionat de Iași, chiar și
ghid în oraș, afirmă că el și colabo�
ratorii lui au încasat 10.000 de
euro (brut). Să deducem că agen �
ția de design Namogo a luat doar
7.000 de euro? Și că ceilalți cola�
boratori nu au luat nimic? Dacă
da, frumoasă inițiativă de volun�
tariat. Dacă nu, atunci cum? 

LITERE ȘI UN VIDEO 

Să ajungem la linotipul propriu�
zis. Aici, evident, părerile sunt
împărțite. Mie, spre exemplu, nu
îmi place deloc corpul de literă
ales. Am apreciat inserția virgulei
de la Ș, desigur. Dar este un font
banal, prea plin de sine și care nu
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transmite nimic. Nu mai spun că
seamănă prea bine cu cel folosit
în Țările de Jos, la Amsteldok.
Sau, pe partea de cultură pop,
seamănă prea bine cu stilul grafic
din GTA. Înțeleg că s�a decis folo�
sirea unui font mai robust, dar
chiar așa?

Ce mi se pare mai greu de ac�
ceptat este faptul că toți creatorii
care s�au adunat (oficial, ni se
spune că a fost creația „agenției
de design și strategie Namogo, îm�
preună cu fotografi, copywriteri,
ilustratori și alți membri ai co �
munității creative din Iași) nu au
reușit să creeze un font persona�
lizat cu adevărat. Astfel, cum spu�
neam, ne�am trezit că ni se pune
în brațe rezultatul unui proces
despre care nu știm nimic. Și să
ne mai și placă, da?

Lansarea a fost însoțită de un
videoclip, pe care creatorii au în�
cercat să�l viralizeze. Dar și video�
clipul de prezentare vine cu pro� 
blemele sale. Este firesc, aș spune
în mod normal, orice mai are câte
o hibă – și aș trece peste. Dar aici
recunosc că am fost surprins de
câte sunt și de ce dimensiuni. 

Să le luăm pe rând. 

l Fundalul negru este tern și po�
somorât, sigur va face ca atracti�
vitatea urbei să crească.
l Decupajele ce prefigurează li�
terele sunt foarte mici și par chi�
nuite, bietele de ele, într�o mare
de negru. 
l Totuși, imaginile folosite pu�
teau fi mai curățate puțin. E
păcat să folosești o imagine cu
bustul lui Eminescu murdărit de
păsări, de exemplu. 
l Poeziile sunt o culme a poeziei.
„Oraș�festival de modă/ ceramică
și literatură/ unde te poți plimba/
ori sta un pic, fără măsură.“
l Oare ce a fost în sufletul celor
care au acceptat ca pe taximetrul
din film să apară scris „Lux
Taxi“?
l Prin ce este relevant cadrul
final pentru orașul Iași? Este pur

și simplu o pisică. Prin asta se în�
cearcă să se sensibilizeze
internauții? „Pune și o pisică, am
auzit că au succes pe internet“?
Sau poate că sloganul are și un
subtitlu: Iași – orașul pisicilor
fără stăpân?
Pe scurt, videoclipul dă impresia
de repeziciune, de lucru făcut pe
ultima sută de metri. Și e pă cat să
lansezi o navă la apă când nu ești
sigur că e bine călăfătuită. 

SITE-UL

Identitatea de brand a orașului
vine, bineînțeles, asociată cu un
site. Pe destinationiasi.ro puteți
afla multe lucruri despre Iași, în va�
rianta română sau în cea engleză. 

În secțiunea „Oprește timpul“
găsim recomandări de a petrece
vremea, de la restaurante și cafenele
la shopping și alte activități. Numai
că, dacă te uiți mai atent, începi să ai
impresia că vorbim de o variantă
beta a unui site început demult.
Spre exemplu, ai articole publicate
încă din noiembrie anul trecut. Ai în
secțiunea în limba română articole
în engleză. Ai exagerări generoase,
din zona wishful thinking („Scena
underground din Iași“). Ai greșeli de
limbă (legat de acestea, aș fi mai
mult decât bucuros dacă aș putea
ajuta la îndreptarea unor texte). Ai
afirmații partinice: „Restaurantul
nostru preferat este“. Și, cel mai
grav, ai in for mații greșite. 

Cum mi�a atras atenția chiar
subcategoria de mai sus, am fost
curios să văd ce înseamnă. Iar la o
parcurgere în fugă a listei, după
ce îți dai seama că de fapt este
vorba despre localurile din cen�
tru, aflate în subsolul Galeriilor
Ștefan cel Mare, observi că nu este
vorba numai despre ele, că nu
sunt toate și că două dintre locu�
rile (iar nu locațiile) propuse sunt
închise de mai bine de doi ani. Așa
că vine întrebarea: cine face
selecțiile? Când oare? Și mai ales
care sunt criteriile folosite? Pen�
tru că foarte puține din materia�
lele de pe site sunt semnate. 

VREM, NU VREM, 
SUNTEM ISTORIE

Despre conceptul Destination Iași
aflăm că este vorba despre „o me�
taforă cu ancore solide în istoria
Capitalei Culturale a României“.
Trecând peste vorbele inutile și
apelarea iarăși la același trop cu
capitala culturală, noțiune goală
de conținut menită să umple spa �
țiu fără să ofere nimic, din fraza
imediat următoare aflăm că „iden�
titatea vizuală renunță la orice
formă de simbolistică bazată pe is�
torie, cultură clasică sau cons truc �
ții emblematice“. Oameni buni, vă
rog să vă hotărâți! Cum aș putea
avea încredere în propunerile
voas tre dacă vă contraziceți la
diferență de 20 de vorbe? 

Mai mult, pe partea de istorie
este un talmeș�balmeș impresio�
nant, amestecat bine cu o frazeolo�
gie menită să nu spună mai nimic. 

Aflu cu această ocazie, că Țara
Moldovei a fost regat, de vreme ce
„Palatul de Justiție și Adminis �
trație a fost construit între 1906 și
1925 pe ruinele Curții Regale Me�
dievale (1434) și ale Palatului
Regal (1806)“. 

Despre Parcul Copou citesc
că aici „ai să găsești cel mai vechi
monument din România: Obelis�
cul cu Lei. Coloana de piatră în�
altă de 15 metri, susținută de
patru lei, simbolizează cele patru
puteri europene care au recunos�
cut independența României“. O
minimală documentare, până și pe
Wikipedia, ar fi arătat că Gheorghe
Asachi, când i�a făcut planul, se
gândea la Regulamentul Organic.
Și că independența nu are loc la
1841, ci niște decenii mai târziu.
Cât despre ideea rizibilă de „cel
mai vechi monument din Româ�
nia“, nici nu mai vreau să discut. 

Din păcate, exemplele pe care
le�am observat pot continua. Bi �
neînțeles, nu am frunzărit întregul

site, dar mă gândesc că dacă după
o jumătate de oră am reușit să gă�
sesc atâtea inadver tențe, statistic
nu are cum să nu fie mult mai nu�
meroase. 

IAȘUL-POEZIE

Cum mai binele e dușmanul bine�
lui, la fel și excesul de entuziasm
poate dăuna. În acest caz, este
vorba de o serie de poezii (din
nou!) asociate brandului orașu �
lui. Exces de zel spun, cei implicați
spun că „echipa de lucru a făcut
mai mult decât i s�a cerut“. 

Și așa este: căutând ludicul,
„echipa de lucru“ a găsit ridicolul. 

„Orașul unde s�a făcut unire,
cu ale sale crame îmbietoare și
berării artizanale“ (de unde dedu�
cem că Unirea s�a făcut pe baza al�
coolemiei) sau „Orașul cu�n palat
și�o albastră pisică, unde poveș �
tile țin meeting la bojdeuca mică“
sunt exemple care ne arată că,
într�adevăr, logoul lansat săptă�
mâna aceasta poate fi pus pe
orice. Chiar pe produse gândite,
scrise, printate de creatori. 

Dacă v�a plăcut pleonasmul
cu „bojdeuca mică“, vă mai ofer un
deliciu: „Orașul care vrea mai
bine pentru tineri și mai blând cu
natura. În care Ștefan cel Mare,
călare, supraveghează tăcut Pre�
fectura“. Principala problemă a
acestei creații este că nu știi de
unde să începi, de la gramatică,
limbă, de la „idee“, practic poate fi
provocarea perfectă. 

De asemenea, aflăm despre
importanța manoperei în artă:
„Orașul în care Mitropolia se uită
la teatru iar teatrul ascultă operă,
unde oamenii scriu poezie dar fac
și manoperă“. Probabil că mano�
pera a fost cea mai scumpă parte
din logoul orașului.

Și închei cu un ultim exem�
plu care m�a lăsat mut: „Orașul
care pe lângă plopii fără soț face

nunți și�n care, de pe�o fostă ma �
re, poți să vezi și munți“. Eu am ră �
mas mut.

BRANDUL CA BRANDUL, 
DAR PRACTICA UCIDE

Orașul Iași are nevoie de o marcă
vizuală, este clar. A fost adoptată
aceasta – ceea ce e bine că e, dar
nu e bine cum e. Repet, nu știm
cine a fost de acord, cine a decis,
dacă au fost mai multe variante.
Știm doar ce ni s�a dat. Și, de alt�
fel, cu oareșce scandal. 

S�au remarcat de altfel repli�
cile abrazive și condescendente
date de unii dintre cei implicați în
proiect. Și aici trebuie înțeles un
lucru: în momentul în care oferi
un produs, vor veni și critici. Une �
le constructive, altele nu. Dar
aceasta nu înseamnă că nu poți
îmbunătăți produsul respectiv.
Site�ul, spre exemplu, poate fi
adus la zi și îndreptate erorile, fie
ele de formă, fie de conținut. 

Ce mi se pare însă greu de
înțeles este cum o firmă de comu�
nicare nu poate... comunica. Cum
orice formă de întrebare, de cri�
tică este respinsă cu o oarecare
superbie pe rețelele sociale. Cred
că și aici mai trebuie lucrat. Mo�
delăm timpul și prin noi, prin
ceea ce facem și spunem.

În rest, să ne bucurăm că
Iașul are imagine de brand și să
vedem cât mai repede proiectele
viitoare! SDC
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Într-o poveste din cele O mie 
și una de nopţi, un cerșetor
intră într-un palat ca să ceară
de pomană. 

Stăpânul, un bătrân distins din
puternica familie a Barmecizilor,
îl primește personal, zicând: „Cum
se poate ca eu să mă aflu în oraș și
o ființă omenească să nu aibă ce
mânca?“ (tr. D. Murărașu, 1968).
Cuvintele sunt neobișnuite – tră�
dează în orice caz o incompara�
bilă trufie a bunătății, dacă pot
zice așa – și la fel e și continuarea.
Gazda „se făcu că lasă să�i curgă
pe mâini apă dintr�un ibric nevă�
zut și�și frecă mâinile, ca și cum ar
fi curs aievea“. Cerșetorul face
atunci și el întocmai. I se întinde
apoi o masă fastuoasă, inexis�
tentă. Bătrânul începe primul să
ia din mâncărurile invizibile, miș �
cându�și fălcile și buzele și în�
demnându�l mereu: „Nu te simți
stingherit și mănâncă pe săturate,

fără să te rușinezi!... Ce spui des�
pre acei minunați pui fripți um �
pluți cu fistic, cu migdale, cu orez,
cu stafide, piper, scorțișoară și cu
carne tocată de miel?“. Cerșetorul,
cu mațele ghiorăind, se preface și
el că mănâncă, strigând „Aroma
lor e delicioasă, gustul minunat,
umplutura uimitoare!... Ce bună
mâncare și ce ușor de mistuit!...
nucșoara, cuișoarele, ghimberul...
Deosebesc gustul fiecărui aromat,
atât de bine este totul făcut!“.
După o interminabilă pantomimă
de acest tip, bietul de el oprește
ospățul imaginar zicând: „Am

mâncat de�ajuns“. I se impune
însă, pe aceleași coordonate, de�
sertul: „Cataif sublim... kenafa pe
tavă de aramă înflorită... jeleu
străveziu și sclipitor de caise...
dulceață de curmale umplute cu
migdale și cuișoare...“. (Aceasta
din urmă, la fel de absentă ca toate
celelalte, îi este oferită cu preciza�
rea: „Mi se aduce din Cairo, căci în
Bagdad nu pregătește destul de
bine“. Culmea credibilității.) 

Finalul contează mai puțin:
cerșetorul e obligat să bea și vin
imaginar, după care îi arde stăpâ�
nului palatului două palme zdra�
vene, spunând, în apărarea lui, că
asta e, nimeni nu e responsabil de
ce face când se îmbată. La care
Barmecidul râde, îl firitisește pen �
tru tot comportamentul lui de�a
lungul farsei și, inevitabil, îl ia
tovarăș de�atunci încolo.

Pe marginea unui asemenea
text n�ai cum să nu faci o gârlă de
observații. 

1. Spălatul pe mâini imaginar

de la început nu e aici, narativ,
doar o pregătire logică pentru în�
ceperea mesei. Este începutul
unei licitații, o primă ofertă de ex�
periment, care poate fi acceptată
sau refuzată. Dacă celălalt, prizo�
nier al unei dreptăți mai mult
decât evidente, se grăbește să zică,
alo, domnu’!, unde e apa, unde e
ibricul, nu văd nimic!, atunci tu te
oprești imediat, găsești o scuză și
jocul s�a încheiat. Celălalt, prea
„real“, nu va ști niciodată ce ar fi
urmat. Să nu ne lepădăm deci
chiar de toate situațiile absurde.

2. La un prim nivel de inter�
pretare, poți să zici că e vorba de
o alegorie a supremației spiritua�
lului. Cu alte cuvinte, adevărata
aristocrație presupune depășirea
culturală a contingentului și a
ma terialului; te hrănești așadar
cu cuvinte, nu cu pâine. Însă la ur�
mătorul nivel de interpretare lu�
crurile stau de fapt altfel: până
să�i faci cuiva educație morală, îl
omenești. Căci nu se practică 

ludicul și avangarda în proximita�
tea suferinței. 

3. Adevărata tortură nu e
câtuși de puțin că cel căruia îi ceri
nu�ți dă, până la urmă, nimic. Ci
că înveșmântează acest refuz în
vorbe meșteșugite, cu care te bâ�
râie la cap, pentru că vrea să�i mai
fii și recunoscător că nu�ți dă. 

4. Uneori ești obligat de îm�
prejurări să cânți în strună, să
spui, ca să�ți scapi pielea, că auzi
ceea ce nu auzi, că înțelegi ceea ce
nu înțelegi. Fă�o, dar, cum zicea
cineva „fără zel“, nu plusa unde nu
ți se cere, nu povesti detaliile unui
film pe care nu l�ai văzut.

Încă ceva. Există un pasaj
acolo unde cei doi comeseni îm�
ping realismul până la a se încon�
tra în nuanțe cu privire la dul� 
ceața de morcovi imaginară: „Dar
după gustul meu, cred că i s�a pus
puțin cam mult mosc!“, spune ca�
licul, la care nobilul Barmecid
răs punde: „Oh, nu, nu găsesc,
dimpotrivă!“. Frapantă asemăna�
rea cu discuțiile savante în jurul
unor opere literare de valoare
zero. Abia acolo e în toi ospățul
Barmecizilor... SDC

Continuăm Jurnalul, ce altceva
să facem?

Duminică, 3 aprilie
Îmi place neînfricatul general Ciu că,
e arma de apărare ideală pentru
vlahi. În caz de ceva îl dăm de�a
rostogolul.

Ar fi frumos ca Iohannis (golf
IV, la mâna a opta) să schimbe de�
numirea cuibului său de slugi în
mai adecvatul Crosa Nostra.

Sâmbătă, 2 aprilie
N�a crăpat nici un obraz de rușine
în „echipa câștigătoare“? Toți la�
cheii ăia care�și răsfățau amigda�
lele cu fleacul lui Cîțu? A, stai, nu
există. Are amoeba mai multă co�
loană vertebrală decât „liberalii“.

Mama împlinește astăzi șai �
zeci de ani. Cu compasiune adân �
că trebuie să constat că i�a trăit pe
toți în România, cu necenzurată
bucurie trebuie să constat, de ase�
menea, că nu se vede. Mama nu e
vlahă. 

Joi, 31 martie
Am râs noi pe vremuri la Stan și
Bran, dar nici liberalii nu�s mai
prejos cu Cîțu și Ciucă.

Miercuri, 30 martie
Când eram copil, am fost de câteva
ori cu bunică�mea (cea bulgă�
rească) la piață, la Obor. Avea de
vândut ceva marfă, ca tot gospo�
darul bulgar de la ea din sat. Nu�mi
plăcea să stau la tarabă, să vând,
dar îmi plăcea să observ babele și
tehnicile lor de ceea ce astăzi mof�
tangiii numesc marketing.

Am observat: erau babe gura�
live, care își lăudau marfa non�
stop, lume�lume, ia ceapa minune,
babele bune de lucrat în agenții
de publicitate, ia morcovul care
vindecă neputința bărbătească,
conopida gustoasă ca noap tea
nunții, erau babe pasiv�agresive,
dar de ce nu luați de la noi, erau
babe care făceau cartel și�și lău�
dau marfa�n cerc (laudatio ca la
„intelectualii“ români), erau babe
care foloseau influencerii, falși
clienți care să facă tărăboi că au

marfă excelentă, babe care șpă �
guiau pe cine trebuia ca să aibă ta�
raba mai bună (locul în piață) și,
preferatele mele, babele magice,
care stropeau cu agheas mă pe as�
cuns (era considerată o practică
neloială) marfa și se pogora duhul
sfânt și vindeai miraculos. Și, desi �
gur, babele care fidelizau clientul
(cucoanele, cum erau clientele nu�
mite pe bună dreptate). Și mai
erau și babele lingușitoare, care
dădeau cu limba�n cucoane ca in�
telectualii lui Băsescu/ Petrov în
Băsescu/ Petrov. La sfârșitul zilei
se vedeau bestsellerurile. Și fără
excepție marfa cea mai vândută
era cea mai proastă. 

De atunci m�am lecuit defini�
tiv de mai multe lucruri: mi�am zis
că nu mai merg niciodată într�o
piață. Am peste douăzeci și cinci de
ani (dacă nu mai bine) de când n�am
intrat în vreuna. Și mai ales nu mă
interesează absolut deloc cine cât
a vândut, cine cum laudă marfa sa
sau pe a altuia. Sunt toți la fel ca
babele. Aceleași tehnici, aceeași
vrăjeală de două parale, aceeași

discrepanță dintre calitate și ce se
vinde. Nu posed nici una dintre
calitățile babelor vânzătoare, m�a
ferit Dumnezeu de așa ceva. 

Nu mai simt nevoia să�mi tra�
tez scârba mea infinită față de
lumea „cărturarilor“ din Valahia. Si�
cilia îmi este, deocamdată, de ajuns. 

Marți, 29 martie
Regretata prim�ministră Viorica
Dăncilă s�a înscris într�o nouă for �
mațiune politică – NOI (Națiu ne
Oameni Împreună). Bun, de ce nu
e NOÎ? Mă rog. Mi se pare o for �
mațiune de viitor, dată fiind direc �
ția în care se îndreaptă educația la
vlahi (presimt că mâine�poimâine
vor rămâne în vigoare doar literele
î și ă). Pe scurt: Eu – Tarzan, Tu –
Jane, Viorica – Națiune Oameni
Împreună.

Ar fi drăguț să vă faceți un obi�
cei. În fiecare marți să spuneți la
culcare, ca pe rugăciune, și frumoa�
sele cuvinte din Nenea: „Mangafaua
pleacă mâine, miercuri, la Ploiești,

remâi singură și ambetată; sunt
foarte rău bolnavă, vino, să�i tragem
un chef... A ta adorantă, Mița“.

Luni, 28 martie
Am vizitat Bagheria și Cefalù. Am
revăzut Malena, Cinema Paradiso
și Baaria. Tornatore este și el cel
mai bun regizor din lume, așa
cum Sicilia este și ea cea mai fru�
moasă insulă și sunt fericit că
acesta e locul în care am ales să
mor și, poate, să și trăiesc înainte.

Recitesc A trăi pentru a�ți po�
vesti viața și dau peste acest citat
din Rilke: „Dacă puteți să nu
scrieți, nu scrieți“.

Au trecut macedonenii de nord
prin Palermo pentru meciul cu Ita�
lia. Ce bine că am plecat, totuși,
pentru totdeauna, din Balcani. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimelor (65)

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Dulceața de morcovi imaginară
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RADU CUCUTEANU

Ucraina este victima unei barbarii
care pare că nu se mai termină
odată. Rusia insistă nu doar în a fi un
stat agresor, ci unul rupt de secolul
în care trăiește aproape întreaga
lume. Iar de pe 24 fe  bruarie – data
la care Rusia lui Putin a invadat
Ucraina – până acum s�a schimbat
fundamental și imaginea asupra
rusului de rând în percepția in �
ternațională. Între timp, Ucraina
sângerează mai departe. 

De la a lua apărarea rusului
(e sub Putin, ce să facă și el,
rabdă) până la a vedea că peste
80% din populație îl sprijină pe
cel de la Kremlin a fost un drum
foarte scurt. Cu atât mai scurt cu
cât atrocitățile la care se dedau
soldații ruși în Ucraina încep să
iasă la iveală. Prezentați mai întâi
sub aerul naivității, soldații ruși
spuneau că nu înțeleg ce se în�
tâmplă și de ce se află în Ucraina.
Mai că își cereau scuze că deran�
jează. Dar în scurt timp s�a ajuns
la uciderea civililor și la tortură.

Iar apoi spolierea, jaful, violul au
venit la ordinea zilei. Și să trimită
acasă ceea ce au furat. Iar de furat
s�a furat tot ce s�a putut, de la tele�
vizoare la sutiene, de la un capac de
portbagaj la PlayStation. Dar nu
cărți. Ele au fost arse. Peste două
tone de lucruri au fost trimise în
Rusia de doar un pluton. Jaf siste�
matic, din casă în casă. De ucideri
nu mai vorbim. De la „da vai ceas“
la „davai smartceas“, lucrurile par
să se supună unei anu mite legități
a repetiției în barbarie. Istoria nu
se repetă, dar pu tem observa me�
canisme pe termen lung ce induc
această impresie. Iar remisiunea
violenței în Rusia se pare că nu du�
rează mai mult de câteva decenii.

În urma orcilor, cum au ajuns
să fie numiți soldații ruși, rămân
ruine, cadavre, orfani, femei vio�
late, victime nenumărate. Cei ră �
mași în urmă sunt victime ale
traumatismului rusesc. Iar cate�
goria victimelor este largă. Aici
intră, spre exemplu, și cei din
țările din preajmă. Dacă Ucraina
sângerează, țările apropiate au
hematoame. România se numără
printre ele. Aici însă vorbim de

categorii diferite. Iar una impor�
tantă, nu numeric, ci pentru sta�
diul în care ne aflăm, este cea a
susținătorilor lui Putin. 

Nu este vorba de troli, aceia
sunt în altă parte a spectrului, ci de
cei care îl susțin din convingere pe
Putin. Iar aici sunt cel puțin două
direcții: cei care detestă Occiden�
tul și îl susțin pe președintele Ru�
siei din convingere și relativiștii –
așa�numiții „dadariști“ („da, Rusia
face și drege, dar și...“). Și aceștia
sunt cei care au rămas în urmă. 

În momentul în care o multitu�
dine de surse independente arată
masacrele genocidare ale rușilor în
Ucraina (Bucea este cel mai la înde�
mână exemplu și cel mai crunt –
deocamdată), să intri în stare de ne�
gare și, în fapt, să te radicalizezi –
aceasta este o problemă mare pen�
tru România, ca societate. Să adopți
fără să crâc nești scenariile propa�
gandistice ale Kremlinului este o
problemă la fel de mare. Dar mai
este un lucru grav: disonanța. Nu
cea cognitivă, pentru că oamenii nu
acțio nează rațional, ci afectivă. Di �
sonanță, nu rezonanță. Pentru cei
rămași în urmă, refugiații ucraineni

nu există, sunt turiști sau profitori.
Victimele nu există, bombar�
damentele nu există, dimpotrivă,
sunt înscenări ale ucrainenilor
naziști. Mai mult, Ucraina nu e o
țară, ci o chestie apărută de puțin
timp, de o sută de ani.

Trebuie spus și că toți utilii Mos�
covei sunt mari patrioți. Că nimeni
nu iubește țara asta așa cum o fac ei.
Ceea ce se prea poate: eu nu aș vrea
să îmi iubesc țara așa. Până aproape
de viol. Dar cei rămași în urmă, în
disonanța în care trăiesc, nu văd un
lucru simplu: același argument va fi
folosit data viitoare de Rusia pentru
alte state. Pentru România. Care, se
poate spune, există doar de 156 de
ani. Pentru Republica Moldova. Care
există doar de 31 de ani. 

Captivi ai discursului Rusiei
putiniste, patrioții noștri sunt cei
care fac rău țării prea�iubite. In�
trăm direct în ceea ce Hannah
Arendt a arătat că este „banalita�
tea răului“. E o boală care pare să
nu se mai termine. 

Dar să vedem și partea bună,
o încercare de eusemie (poate
sunt prea optimist): agresiunea
Rusiei asupra Ucrainei a produs
un efect de coagulare în socie�
tate, atât în Ucraina, cât și în Ro�
mânia și în restul Europei. S�a
pus problema foarte simplu, pâ �
nă la ur mă: avem un agresor și o
victimă. Un rău și un bun. Cei ră �
mași în urmă nu par să se situeze
de partea binelui. De partea cui
te situezi? SDC

Cei ce au rămas în urmă

Weekendul trecut la Timișoara a
avut loc – atât de firesc – salo�
nul de carte Bookfest, acolo unde
se organiza de obicei, în aceeași
atmosferă ca de obicei, cu stan�
duri obișnuite, cu lansări de
carte după tipicul cunoscut și
între timp fracturat de cei doi
ani de pandemie. 

Au fost mai mulți vizitatori decât
de obicei, în weekend a fost chiar o
înghesuială ce mi�a amintit de vre�
murile bune, când de obicei bom�
băneam că abia ai loc să circuli pe
la standurile editurilor, au fost mai
mulți cititori și mai mulți scriitori.
Sau așa am avut impresia, așa am
vrut să cred: că am revenit într�un
final la firesc, la tipicul ce ni se
părea uneori obositor – asta până
când nu l�am mai avut și l�am
dorit. Că am revenit la normalitate.

Totuși care normalitate? Chiar
și în lumea asta mică a cărților și

editorilor, majoritatea invitaților –
dincolo de ușurarea și încântarea
vizibile la întâlnirile cu publicul de
la Bookfest – au vorbit, fie și doar
în trecere, parcă pentru a�și rea�
minti, despre războiul din Ucraina,
pe care îl simțim cu toții, chiar
dacă, din fericire, indirect. Forfota
de lume din sala vastă unde s�a
ținut târgul de carte era similară
cu cea din anii dinainte, lansările,
dialogurile, discuțiile de la stan�
duri și din fața clădirii semănau cu
cele de odinioară și, la prima ve�
dere, ai fi zis că de�acum totul e 
în regulă. Dar nu era și nu este: pe
deasupra tuturor plutea umbra
războiului. 

Prin orașul aflat la capătul
opus al graniței noastre cu Ucrai na
vezi și acum familii ieșite la plim�
bare și vorbind în ucraineană. Într�un
parc de joacă aflat la vreo sută 
de metri de Centrul Regional de
Afaceri, locul de des fășurare al 

salonului de carte, vezi în fiecare zi
copii conversând în limba aceasta
rareori auzită chiar și în cosmopo�
lita Timișoară. În căminele aflate
ceva mai încolo sunt adăpostiți
sute de refugiați, oameni care au
lăsat totul în urmă ca să fugă de
război. Ei aduc aici mirosul de fum
și explozii, mirosul de case incen�
diate, de cadavre rămase neîngro�
pate acolo, departe. Și nici unul
dintre cei veniți să întâlnească
scriitori și să cumpere cărți nu a
putut ignora umbra asta sumbră,
mirosul războiului care ar putea
răbufni oricând peste noi. Aici se
lansează și se cumpără cărți, acolo,
în nord, se incendiază biblioteci și
case și spitale.

Pentru noi lucrurile astea
erau îndepărtate, aproape uitate,
aproape necunoscute. Dar undeva,
în fibra noastră intimă, le știm, le
așteptăm și ne temem. E drept că
nici generația tinerilor de azi, nici
generația mea, ba chiar nici cea a
părinților noștri nu au cunoscut
războiul – nu aici. Pentru euro�
peni în general, de trei generații
încoace războaiele sunt eveni�
mente desfășurate într�un spațiu

ce se vede la televizor sau pe ecra�
nul computerului, în niște teritorii
la care ne raportăm cu greu, la mii
de kilometri dis tanță, ca un fel de
fragmente promoționale dintr�un
film de acțiune. Rwanda, Osetia, Af�
ganistan... pentru omul obișnuit
sunt de obicei doar niște nume.
Atunci când războiul se întâmplă
undeva aproape, alături, suntem
sur prinși, revoltați, zguduiți. Totuși
se întâmplă, s�a mai întâmplat și
probabil că se va mai întâmpla –
de asta ne temem, asta e umbra
care planează peste noi, acum
parcă mai aproape, gata să ne învă�
luie. Acum două decenii războaiele
din fosta Iugoslavie au șocat Eu�
ropa. Cum să fie posibil așa ceva
aici, alături? Ei da, a fost. Iar astăzi
lumea încearcă să înțeleagă logica
altui război, declanșat par că din
senin, și care se poate extinde ori�
când – doar logica și rațiunea sunt
suspendate –, care poate nimici
chiar întreaga omenire. Cum e po�
sibil așa ceva aici?

Dar cred că gândul ascuns
care nu ne dă pace, care a plutit în�
tunecat peste forfota vioaie a salo�
nului de carte, e acela că de fapt

asta e normalitatea, că, în ciuda
rațiunii, a instinctului nostru de
conservare, a compasiunii și
solidarității de care oamenii dau
dovadă acum, războiul și imboldul
de a distruge rămân permanent
parte din ființa noastră. Că noi,
părinții și copiii noștri am trăit
aici, în Europa, un interval de timp
binecuvântat, oferit printr�o șansă
istorică improbabilă, iar acest
timp al stabilității – nici el pe 
de�a�ntregul netulburat – se apro�
pie de sfârșit. Căci, iată, războiul e
la granițele noastre. Iar de el nu ne
pot apăra nici cărțile, nici ideile
răspândite de ele. De altfel, cărțile
ard atât de repede! SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Normalitatea
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E greu să scrii despre un
artist de top fără să
împănezi textul cu banalităţi
pre tenţioase. Impardonabil,
și totuși inevitabil în decur-
sul anilor de „între ţinut“
rubrica săptămânală, faptul
îmi dă uneori senzaţia că
pregătesc o mâncare
obișnuită pentru gurmanzi
excentrici. Atunci de ce mai
scriu? Risc să fiu luat în
derâdere și suspectat de
crimă mai abitir decât un
dictator mincinos: nu pot
ţine doar pentru mine bucu-
ria produsă de un disc pe
care l-am ascultat cu atâta
plăcere, că nimic n-a mai
contat apoi! 

Da, plăcerea, ca senzație ardentă,
adunată la rădăcina cerebelului

amețit și excitat, prelinsă în tot
corpul prin fibre și artere, prin
carne și oase, aidoma sentimen �
tului de dragoste pentru cineva
de părtat, la care îți este interzis să
ajungi... Nu vorbesc de ceva ce poate
fi împărtășit prin atingere directă și
reciprocă. Ascultarea muzicii nu
presupune îmbrățișarea cu inter �
pretul (și cu atât mai puțin cu
compozitorul!). Iubirea obișnuită
reclamă din partea implicaților asi �
gurarea contactului fizic. În iu birea
absolută există faza con siderată in �
violabilă, din care carnalul se sus �
trage. Altfel, de ce ar mai fi atât de
frumoase poveștile de amor păti �
maș, cu personaje mitice, presupus
inexistente, dar totuși adulate de
generații după gene rații?

Inteligentul meu cititor știe
deja că vorbesc aici de aspecte mai
puțin explicabile ale existenței fie �
căruia dintre noi, cei care aștep tăm de

la viață și altceva decât pâinea și
apa zilnice. De bună seamă, unii 
nu primesc destul, deși muncesc
pentru asta și suferă in credibil. (Nu
mai evoc realitatea cruntă a răz �
boiului, a sărăciei en demice.) Ar
trebui oare să nu discutăm de�ale
noastre, simțindu�ne vinovați de
favoarea destinului? Ce tăcere lu �
gubră s�ar întinde atunci peste glob!
Și – forțez puțin – a cere cuiva să
refuze mici bucurii acce sibile ca 
să�și manifeste solidaritatea cu su �
ferinzii, seamănă cu a pretinde ca
orice cântec (pop, rock, blues, disco,
hip�hop) să aibă niște cuvinte, o
strofă, o „poveste“ lirică, neapărat în
limba engleză, ca să fie înțeleasă de
oricine... Ceea ce chiar că e absurd.
Muzica este orice, în afară de
poveste! „Muzica e o idee, nu un
sunet!“, zicea Arnold Schön berg, un
tip pe care chitaristul Steve Vai
sigur îl apreciază (așa cum Frank

Zappa, maestrul său, îl apre cia pe
Edgar Varese).

Steve Vai – Inviolate (2022,
Mascot Records/ Favored Nation).
Nouă piese exclusiv instrumentale,
46 de minute, reîntâlnire cu vechi
prieteni (Billy Sheehan, Vinnie
Colaiuta, Terry Bozio) și colabora �
tori (Jeremy Colson, Dave Weiner),
plus un mastering de excepție
împreună cu Bernie Grundman.
Nimic din ce constituie semnătura
sau amprenta inclasificabilului Vai
nu lipsește: melodie, armonii, to �
nalități și texturi sonore pe cât de
complicate, pe atât de atrăgătoare,
viteză, acuratețe, imprevizibilitate,
ritm, inovație și tot ce mai dorește
ascultătorul îndrăgostit de muzica
rock precum pelerinul de locuri
sfinte și călătorul de tărâmuri
necunoscute. 

Lăsând să treacă aproape 6 ani
de la precedentul album, Steve Vai
nu surprinde în așa de mare mă �
sură cum s�ar aștepta consu ma�
torul sastisit de „prea�mult“. Ve ga�
nul virtuoz este mai preocupat să
aprofundeze universul pe care îl
explorează de peste patru decenii decât
să capteze atenția cuiva nein teresat

de pasiunea și „războiul“ său. Este
asta o limitare, o închidere în sub �
stanța artei, într�o vreme care...?
Inviolate ce vrea să spună? 

Orice artist are dreptul să�și
prezerve spațiul, câtă vreme acolo
se nasc operele ce deschid mintea
celorlalți și luminează coridoarele
inimii asediate de durere, igno �
ranță, lașitate sau lăcomie.

Arta e o luptă cu Hydra din
fiecare artist. Dinții ei pot fi rupți,
capetele se refac permanent. Her �
cule nu coboară din mit să o ră�  
pună. Un chitarist, folosind ins �
trumentul inventat de el (vezi co�  
perta), oferă altă soluție. Reușita,
însă, aparține ascultătorului! SDC

Pasiune și bucurie
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



De AUĂLEU Teatru Timișoara
mă leagă firele puternice ale
unei prietenii vechi, de când
compania înfiinţată de actorii
Ovidiu Mihăiţă și Christine
Cizmaș juca într-un garaj. Nu-
mele trupei chiar acesta era,
AUĂLEU, teatru de garaj și
curte, iar primul spectacol pe
care l-am văzut la ei a fost Pari-
cidul de Ion Sava. Un autor și
un text care, pe nedrept, se
joacă rar în România, de o
îndrăzneaţă modernitate când
a fost scris și perfect valabil
valoric și în prezent. 

Mi�a plăcut „înscenarea“ – Ovidiu
Mihăiță preferă acest cuvânt celui
de regie, are el motive întemeiate,
am selectat�o în Festivalul Inter �
național de Teatru pentru Publi�
cul Tânăr Iași și, după aia, câțiva
ani la rând artiștii bănățeni s�au
tot calificat în programul eveni�
mentului pe care�l curatoriez încă
de la înființare. Pentru că fac niște
lucruri minunate, foarte diferite
de mainstream și de alți inde �
pendenți. Le�am scris și prefața
volumului de piese pentru scene
mici HUOOOOO!!!, de dragul
inițiativei lor, și o altă prefață
pentru un proiect nematerializat
încă, un album cu fotografii din
producțiile de la Scârț, loc lejer,
cum au denumit casa mai mare în
care s�au mutat între timp. Și
unde fac teatru de cea mai bună
clasă, fără nici un sprijin financiar
din partea statului. 

UN MAGNETISM IREZISTIBIL
PENTRU STRUCTURILE DE
ORDINE ALE STATULUI

În 2016, i�am invitat la FITPTI cu
spectacolul construit pe textul care
dă titlul volumului pomenit, o sa�
tiră la adresa câtorva bizarerii din
țărișoara în care locuim. Story�ul
este, simplificat, așa: la un protest,
o pensionară amărâtă – pe par�
curs descoperim că e o fostă pro�
fesoară de limba română cu pen� 
sia aferentă drept mulțumire
pentru generațiile de elevi pe care
i�a îndrumat – dialoghează cu un
jandarm de la forțele speciale
care se dovedește (în momentul
în care protestatara îi corectează
cu roșu amenda aplicată), a�i fi
fost elev. Unul dintre cei modești,
dacă e să luăm în considerare
cantitatea de roșu din amendă! 

Au jucat în octombrie acel an
la Iași două reprezentații în aer
liber, iar la cea de�a doua un echi�
paj de jandarmi i�a legitimat și
era pe punctul de a�i sancționa

contravențional. Tămbălăul, do�
cumentat video de Andrei Dăscă�
lescu, a făcut furori virale și a
adus festivalul pe toate canalele
de știri naționale și încă în prime
time. Incidentul l�am dezamorsat
grație comandantului Jandarme�
riei de la vremea aceea, care a
înțeles rapid și i�a retras instant
pe agenți. În ciuda crash course�
ului despre mimesis, despre fac�
tual și teatral pe care l�am sus� 
ținut, cei doi jandarmi au rămas
convinși că ceea ce au văzut în
spectacol era real și că au acționat
ca la carte.

După cum se vede, AUĂLEU
Teatru Timișoara are un magne�
tism irezistibil pentru structurile
de ordine ale statului. Săptămâna
trecută, actorii au jucat la sediul lor
primul spectacol după pandemie, O
noapte furtunoasă de I.L. Caragiale,
și mare a fost mirarea tuturor că la
un moment dat polițiștii au dat nă�
vală peste ei și le�au aplicat o
amendă, pentru tulburarea liniștii
publice. Doi agenți de la circa zo�
nală susțin că au primit o sesizare
privind un scandal la adresa teatru�
lui și s�au prezentat să constate. Tot
despre lipsa capacității de�a dis�
tinge între ficțional și cotidian e
vorba și acum. 

AR MERGE UN SPECTACOL 
CU POLIȚIȘTI

Firește, obligația lor era să verifice,
dar culmea e că, deși au constatat
că acela/ acolo era un spectacol de

teatru, au dat totuși o amendă
menționând în procesul verbal,
„negru pe roz“ (copia înmânată
artiștilor e cea autocopiativă) că
nu era o încăierare, ci o piesă de I.L.
Caragiale. De ce trebuia, totuși, să
aplice legea care se referă la viața
reală, nu la lucrări dramaturgice?
Imposibil de înțeles. Veta, Zița, Rică
pricepeți voi, dacă pu teți. Specta�
torii s�au oferit instant să facă o
chetă pentru a plăti pe loc, dar
AUĂLEU s�a opus. 

La citirea știrii, am vorbit cu
Odiviu Mihăiță, care, pontos cum e,
mi�a spus că „AUĂLEU e teatrul cel
mai năpăstuit în relația cu statul“.
L�am întrebat dacă au filmat, da, au
filmat episodul, desigur, și i�am su�
gerat să adauge spectacolului un
epilog cu happeningul relatat.
Nasc și în Banat caschete, după
cum se vede, iar Ovidiu m�a asigu�
rat că Jandarmeria Iași a fost mult
peste nivelul Poliției Timi șoara.
Acuma ce pot să zic, poate�a vrut să
fie drăguț, dar mi�a crescut puțin

inima. La Iași a fost prima univer�
sitate din țară, din timpul lui Cuza,
și încă mai dinainte a funcționat
Academia Mihăileană. Ceva, ceva 
s�a aruncat și la instituțiile de forță.

O să mă duc să le văd cea mai
nouă premieră, pe 15 aprilie, Grand
Hostel Timișoara, și le�am zis că
sper că va fi un asalt cu drone.
Ovidiu m�a liniștit, sunt pregătiți
cu antidronapraștie! 

Privind retrospectiv, pe afișul
de la AUĂLEU ar merge un spec�
tacol cu polițiști. Au atâta material
documentar la dispoziție, încât
practic piesa se va scrie singură.
Cât despre circumstanțele astea
absurde, ce pot să mai zic? Reali�
tatea mustește de teatralitate,
artiștii trebuie să o privească cu
atenție și să�i dea forme artistice.
Dacă am fi văzut așa o fază într�o
piesă, am fi râs, dar am fi conside�
rat că e prea de tot, că nu e verosi�
mil. Când colo, e autentic sută la
sută. Caragiale ar zâmbi cu sub �
înțelesuri adânci. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

AUĂLEU, vin jandarmii!
AUĂLEU, vine poliția!
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TRECUTUL ȘI POVEȘTILE LUI

De ce istoria este
poveste fără sfârșit

NONA RAPOTAN

Este un scriitor de care m�am
apropiat greu, Cei dispăruți nu se
citește deloc ușor – când spun
asta nu mă gândesc la cele peste
500 de pagini, cât are volumul, ci
la scriitură. Am citit multe cărți
despre Holocaust, memorii sau
cărți de istorie, romane sau po�
vestiri. Nu pot să spun că deschid
la întâmplare o nouă carte cu
acest subiect, niciodată n�am citit
cărțile cu și despre victimele și
supraviețuitorii ororilor nazis�
mului ca fiind literatură și atât.
Dar ceea ce face Daniel Mendel�
sohn în Cei dispăruți este pe cât de
diferit, pe atât de ziditor. Efortul
uriaș de recuperare a unei istorii
ce inițial s�a vrut a fi per sonală –
istoria a șase persoane (care fac
parte din familia autorului) dispă�
rute în timpul celui de�al Doilea
Război Mondial, victime ale Holo�
caustului – s�a transformat într�un
efort de înțelegere a istoriei unei
suite de evenimente extrem de
violente. 

ORICE VIAȚĂ ESTE PREȚIOASĂ

Formația inițială, cea de istoric,
nu l�a mai ajutat de la un punct
încolo, mai bine spus nu i�a fost
suficientă. Mendelsohn și�a dat
viața peste cap și a epuizat multe
căi de cercetare ca să poată scoate
la iveală istoriile celor șase. Insig�
nifiantă cifră, șase, dacă o rapor�
tăm la cele șase milioane, victime
ale Holocaustului. În realitate,

viețile celor șase nu pot fi uitate
sau ignorate, ele intră în alcătui�
rea unei istorii mai mari, cea a fa�
miliei lui Shmiel Jäger. O familie
de evrei din Bolechów cu un des�
tin fracturat definitiv de naziști.
Cei 6.000 de evrei din micul orășel
ucrainean devin ținta extermină�
rii în numele unei idei aberante. 

Așa cum spune și Mendelsohn,
cifra poate părea insignifiantă în ra�
port cu cele șase milioane – evrei vic�
time ale Holocaustului. Dacă ne mai
gândim și la cele șase milioane de
victime ale stalinismului, atunci da,
cifra evreilor din micul orășel ucrai�
nean poate părea cu adevărat mică. 

Numai că nu așa se pune pro�
blema și nu așa trebuie să gân�
dească un om normal. Orice viață
este prețioasă (este un truism ceea
ce afirm aici), dar dincolo de evi �
dențe stă ascunsă înțelegerea pro�
priului destin, a propriei vieți. N�ai

cum să�ți trăiești propria viață fără
să�ți cunoști trecutul, unul care nu
este comun cu al membrilor fami�
liei din care faci parte. 

NU SE TEME SĂ SE EXPUNĂ 
PE EL ÎNSUȘI

Mendelsohn străbate patru conti�
nente, consumă o mulțime de re�
surse, se îmbolnăvește și trece de la
agonie la extaz de�a lungul lungii
sale călătorii. Efortul lui poate pă �
rea risipă de energie pentru mulți,
pentru alții poate e semn al unei
obsesii scăpată total de sub contro�
lul conștientului. În fapt, demersu�
rile lui devin revelatorii atunci
când cititorul înțelege cât de fină e
granița dintre bine și rău, cât de re�
pede se trece dintr�o tabără în cea�
laltă și, nu în ultimul rând, cât de
ușor ne pierdem sufletele. 

Când citeam Cei dispăruți am

avut parte de, aș îndrăzni să spun,
mici șocuri, semn că lectura a fost
nu doar surprinzătoare, ci și reve�
latoare. Îmbinarea efortului de
cercetare conștient, datorat unei
formații de istoric, excelent cu�
noscător al Antichității grecești și
romane, cu efortul personal de a
înțelege oroarea a provocat aceste
mici revelații care dau nota de
unicitate a scriiturii. 

Mendelsohn nu se teme să se
expună pe el însuși, așa cum este,
cu slăbiciuni, frici și tabieturi, se
introduce pe sine ca subiect în
propria lui cercetare. Așa se justi�
fică și povestirea episoadelor de
atacuri de panică sau de claustro�
fobie de care suferă. 

Racursiul în istoria celor șase,
parcurgerea traseelor vieților ce �
lor șase – fizic, nu doar temporal –
vine la pachet cu o imersiune în
propriul eu, astfel încât ajunge să

găsească explicații pentru multe
dintre slăbiciunile personale. Nu
sunt deloc întâmplătoare referin �
țele la Jung, arhetip, umbră și
toate celelalte care țin de psihana�
liză, pentru că efortul de recupe�
rare al poveștii celor șase dispă �
ruți seamănă cu o analiză de tip
psihanalitic (mă feresc să spun te�
rapie, pentru că ar fi prea puțin). 

UN ISTORIC CU VOCAȚIE 
DE SCRIITOR

Pe de altă parte, această rapor�
tare continuă la propriul eu face
dificilă încadrarea cărților lui Da�
niel Mendelsohn într�o anumită
categorie. Dacă despre Cei dispă �
ruți putem să afirmăm că este o
carte de memorii, în cazul celor�
lalte două lucrurile se complică. 

Recuperarea trecutului capă �
tă cu adevărat sens în momentul în
care Mendelsohn realizează că
cele câteva revelații de care a avut
parte de�a lungul cercetării trimit
la preocuparea lui principală, Odi�
seea lui Homer. Autorul, de altfel,
predă la facultate un curs despre
Odiseea, curs care îl va apropia și
mai mult de propria familie.

Trei inele și O odisee, celelalte
două cărți apărute tot la Editura
Polirom, au foarte multe în comun,
mai puțin traducătorul. Petru Ia�
mandi a tradus Trei inele (dar și
Cei dispăruți), iar Bogdan�Alexan�
dru Stănescu a tradus O odisee. 

M�am îndrăgostit definitiv de
stilul lui Mendelsohn, de felul lui
de a vedea lumea și de a codifica
semnele întâmplărilor prezentu�
lui. Un istoric cu vocație de scriitor,

În România, ordinea aparițiilor celor trei cărți scrise de Daniel
Mendelsohn arată astfel: întâi a apărut O odisee. Un tată, un fiu și o
epopee, după aceea Cei dispăruți. În căutarea a șase dintre cei șase
milioane, iar cea mai recentă este Trei inele. O poveste despre exil,
narațiune și destin. Trei titluri cu un subiect comun – odisee, dar 

și Odiseea – scrise de un autor profund îndrăgostit de tot ceea 
ce înseamnă Grecia Antică. Întâmplarea face ca ordinea lecturii
personale să fie alta: întâi am citit Cei dispăruți, a urmat 
Trei inele și am încheiat seria lecturilor cu O odisee. 
Deloc întâmplător, cred că ar spune Mendelsohn. 
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dar care nu trădează nici una din
cele două pasiuni. Cele două cărți
nu s�au scris nici ușor, nici la în�
tâmplare. Chiar el recunoaște,
trecător, în Trei inele, că forma fi�
nală a cărților sale se datorează
unui efort continuu de rafinare a
scriiturii însăși, iar pentru ca
acest lucru să devină posibil a
apelat la specialiști, voci cu auto�
ritate în domeniu. 

TRECUTUL ARE SENS, 
CUM ARE ȘI PROPRIILE
DESCOPERIRI

Pentru un novice, adică pentru ci�
neva care n�a citit niciodată Odi�
seea sau nici măcar un rând
despre opera lui Homer, tehnica
digresiunii pentru care a optat
Mendelsohn îl poate îndepărta de
cele două cărți. 

Numai că autorul este și pro�
fesor, ceea ce îl ține departe de
orice urmă de infatuare: nu plea �
că de la premisa că cititorii săi tre�
buie să fie tobă de latină, greacă
veche sau să fi citit deja Odiseea.
Nu cade nici în capcana subiecti�
vismului absolut, menți nând citi�
torul în orizontul istoriilor per so�
nale. Interesul eseistului nu este
să epateze, să demonstreze cât de
profund cunoaște Odiseea sau
alte cărți, ci să îi ajute pe cititori
să îi înțeleagă (ba chiar să�i iu�
bească) pe eroii unui timp stră�
vechi. Să înțeleagă că trecutul are
sens, cum are  și propriile descope�
riri, de care trebuie să ținem sea �
ma dacă vrem să evoluăm. Ulise nu
este doar arhetipul eroului, nu
este doar un personaj, el devine
parte din istoria personală a fiecă�
ruia dintre noi, în măsura în care
înțelegem și ideea de destin. 

ÎNTRE CELE TREI INELE
EXISTĂ PUNȚI DE LEGĂTURĂ

„Tehnica se numește și compo ziție
inelară. Într�o astfel de com poziție

narațiunea pare că se pier de într�o
digresiune (punctul de îndepăr�
tare de la narațiunea principală
fiind marcat printr�o anumită for�
mulare sau scenă reluată de�a lun�
gul operei), deși aceasta, aparenta
îndepărtare, se dove dește a fi în
cele din urmă un cerc, întrucât
narațiunea revine exact în punctul
din care deviase, revenirea respec�
tivă fiind marcată de repetarea for�
mulării sau scenei ce indică în� 
ceputul digresiunii. Compozițiile
inelare pot conține o singură digre�
siune de sine stătătoare sau o serie
mai elaborată de narațiuni între�
pătrunse, una într�alta, cum sunt
matrioșcile sau cutiile chinezești.“
(Trei inele, pag 25).

Coperta volumului Trei inele
are o imagine sugestivă: un labi�
rint(h) alcătuit din trei cercuri con�
centrice, cu deschideri pe cercul
exterior care indică intenția scrii�
torului de a așeza povestea cărții
într�un demers mai amplu. Pe de
altă parte, între cele trei inele există
punți de legătură, semn că cele trei
personaje (și cele trei povești) ale
cărții au ceva în comun. Persona�
jele sunt trei scriitori foarte diferiți,
dar care au în comun tehnica di�
gresiunii. 

Nici obsesia pentru Odiseea
nu este de ignorat, dar aici cuvân�
tul odisee capătă și o rezonanță
aparte: fiecare dintre cei trei are o
poveste de viață unică, o adevă�
rată odisee demnă de urmărit. 

Erich Auerbach, François Fé �
ne lon şi W.G. Sebald sunt cei trei
scriitori cărora Mendelsohn le de�
dică câte un capitol din Trei inele.
În fapt, el face ceva mai mult: leagă
trecutul de viitor pomenind pre�
zentul prin intermediul poveștilor
de viață ale celor trei, stabilind
punctele comune atât la nivel de
preocupări de studiu, cât la nivel
de istorii personale. Toți trei au
ceva în comun cu Mendelsohn și
nu mă refer la pasiunea pentru
operele lui Homer. Dacă veți citi
cartea (vă asigur că veți fi imuni la
zgomotul lumii preț de câteva cea�
suri), veți fi surprinși să găsiți fire
invizibile care duc povestea mai
departe și, surpriză, se împletesc
firesc cu firele poveștii de viață a
lui Mendelsohn. 

O NOUĂ HERMENEUTICĂ 
A TEXTULUI HOMERIC

Reluarea firului epic al Odiseei
(departe de orice plictis demersul
în sine) pentru a decoda versurile
din perspectiva prezentului, iată
ceea ce�i leagă pe toți trei. 

Și mai este ceva: dimensiunea
personală a poveștii scrisă de fiecare

în parte. Este exact ce face și Men�
delsohn în Trei inele: o herme�
neutică profundă, dar nu gre oaie,
personalizată, dar nu personală,
care ne determină să plonjăm
într�o lume pe care o credeam
pierdută de mult. De asemenea,
Daniel Mendelsohn se face vino�
vat și de o nouă hermeneutică a
textului homeric, una suficient de
actuală, încât să valorifice cam tot
ceea ce se s�a scris despre Odiseea
în timp. În fond, în centrul labi�
rintului stă Cunoașterea, care,
iată, are parte de Templul ei, labi�
rintul fiind nu doar protector, cât
tampon între superficial și pro�
funzime, novici și specialiști.
Eroul lui Homer, Ulise, ajunge să
se ascundă în profilul fiecărui
scriitor în parte, aspect sesizat de
Mendelsohn încă din timpul cău�
tărilor celor șase dispăruți. 

„Dar acest pribeag sleit de pu�
teri ar putea fi și altcineva, un om
care nu aparține nici istoriei și nici
literaturii. Prin anxietatea, indeci�
zia și neajutorarea lui în fața unui
zid gol, această figură se conturează
ca o tipologie, ca un personaj foarte
modern. Ar putea fi, de exemplu, un
scriitor care începe să scrie o carte
nouă.“ (Trei inele, pag. 34).

CĂLĂTORIA ÎN LUMEA LUI
HOMER ESTE UNA INIȚIATICĂ,
DAR NU DOAR ATÂT

Exilul, narațiunea și destinul con�
tribuie la descompunerea cărții în
cele trei părți distincte, dar ele
sunt caracteristicile Odiseei, no�
tele ei fundamentale. Despre asta
este vorba în Odiseea, despre exil,
poveste (narațiune, odisee) și des�
tin. O odisee ce are ca subtitlu „Un
tată, un fiu și o epopee“. Iată că
odiseea acum este epopee, și încă
ce epopee! 

Călătoria celor doi în lumea
lui Homer este una inițiatică, dar
nu doar atât. Cele două mari com�
ponente, asupra cărora Mendel�
sohn insistă în mod egal – cursul
cu studenții, la care participă și
tatăl acestuia, și excursia în Gre�
cia, pe urmele lui Ulise – se regă�
sesc în cele două planuri mari ale
cărții, cărora li se adaugă și un
substrat mai puțin evident pe alo�
curi, dar esențial. 

Este vorba despre faptul că
Mendelsohn nu uită că este evreu,
nu se dezice de evreitatea sa, prin
urmare face des referiri la poves�
tea celor șase dispăruți, amintește
când și când de cât de mult l�a con�
sumat povestea destinelor aces�
tora. Dar mai face ceva: transformă
această evadare în trecut într�o di�
gresiune în sine, cu scopul evident

de a stabili legătura esenția lă din�
tre propria poveste, cea despre
destinul lui personal, și povestea
lui Ulise, ca tipologie. 

UN PORTRET AL TATĂLUI
UNIC ÎN ISTORIA LITERATURII

Nu țin minte când am citit ultima
oară o poveste atât de tulbură�
toare cu și despre tați. Modul cum
se încăpățânează Daniel, fiul, să se
apropie de tatăl său, să�l în țeleagă
și să�l ajute în cele mai dificile mo�
mente este unul remarcabil, nu
doar demn de toată lauda. O re �
lație cu suișuri și co borâșuri, din
care nu lipsesc disputele ideatice
(de un rafinament pe care aproape
că îl credeam pierdut), distanțările
mai mult sau mai puțin impuse de
circum stanțe de moment, relațiile
cu ceilalți membri ai familiei des�
prinzându�se din aceasta. 

Mama și frații se adaugă aces�
tei relații, fac parte din universul
unic al celor doi, își găsesc locul în
măsura în care Mendelsohn le dă
voie să intre în poveste. Maestru
desăvârșit al povestirii, acesta
menține reflectorul pe tată, figura
centrală a întregului volum, cel
despre care aflăm o mulțime de de�
talii, care mai de care mai excentric. 

Profesor de matematică, vre�
melnic membru al unui colectiv de
cercetări secrete, cap de familie și soț
iubitor, tatăl scriitorului Daniel
Men delsohn se alătură studenților
la cursul despre Odiseea, se implică
activ la seminarii și își ia în serios
rolul de învățăcel. Doarme în fiecare
noapte de dinaintea cursului pe patul
făcut de el însuși dintr�o ușă mai
veche și alege să călătorească cu tre�
nul. El va fi de acord imediat cu ideea
excursiei și va tre ce cu brio peste orice
obstacol, mai puțin peste ideea că nu
vor putea ajunge în Itaca – sfârșitul
drumului – din cauza unei furtuni.
Este un portret al tatălui unic în is�
toria literaturii, pentru care Daniel
Mendelsohn s�a pregătit îndelung. 

ÎNVAȚĂ TOT TIMPUL 
DE LA STUDENȚII LUI

Sunt convinsă că nu i�a fost deloc
ușor să scrie O odisee și mă întreb
ce a făcut, concret, după ce a pus
punctul pe ultima pagină. După ce
a terminat Cei dispăruți n�a putut
ieși din casă (la propriu) câteva
luni și a avut nevoie de terapie ca
să poată reveni la vechile lui obi�
ceiuri, povestește în Trei inele.
Dincolo de intenția vădită de a po�
vesti fiilor săi despre cine a fost bu�
nicul lor și despre cât de inteligent
și de bun a fost, mai găsim ceva: ne�
voia lui Mendelsohn de a�și ancora

propria poveste, propriul destin.
Aflăm cine îi sunt prieteni devo �
tați, despre cum se înțelege cu fra �
ții și mama, despre parcursul lui
profesional, mentori etc. 

Am zăbovit intenționat asu�
pra pasajelor în care�și evocă
studenții, cu atât de multă căl�
dură și înțelegere. Model didactic
de urmat, Daniel Mendelsohn se
ferește să dea lecții, dar învață tot
timpul de la studenții lui, deci și
de la tatăl lui. 

Trei cărți cu subiecte diferite,
dar care au în comun multe lucruri:
rigoarea cercetării, acura tețea deta�
liului, imparțialitatea, clarviziunea
și obsesia pentru detalii. Demers
hermeneutic în fond, fiecare dintre
cele trei cărți se transformă în trei
călătorii inițiatice. Care toate ajung
în același punct; așa cum Ulise
ajunge în Itaca după un lung ocol,
așa revine acasă Daniel Mendel�
sohn după fiecare călătorie. 

Pentru mine, O odisee rămâne
cel mai plin de emoție volum din�
tre cele trei; Cei dispăruți este cel
mai sensibil și cel mai revelator,
iar Trei inele este volumul care ne
arată profunzimea cercetătorului.
Asemenea scriitorului, evit să în�
chid cercul, să pun ultimul punct
aici și acum. Ca și Daniel Mendel�
sohn, cred cu tărie că povestea
merge mai departe.  SDC
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l Roman nominalizat 
la Man Booker Prize
l Traducere din limba engleză
de Veronica D. Niculescu

„Cel mai bun roman de 
până acum al lui Siri Hustvedt“

(„The Washington Post“)

Nominalizat la prestigiosul Man
Booker Prize, Lumea în flăcări este
un roman magistral pe tema per �
cepției, prejudecăților, dorinței și
luptei unei femei pentru afirma�
rea în conștiința publică. Siri
Hustvedt prezintă povestea artis�
tei Harriet „Harry“ Burden, care,
după ceni întregi este ignorată de
criticii și colecționarii de artă,
provoacă un adevărat scandal pe
scena artistică newyorkeză atunci
când convinge trei tineri artiști
bărbați să�i lanseze creațiile sub
propria lor semnătură, cu titlu de

experiment sociofilosofic. Însă,
când măștile sale auctoriale ajung
să se bucure de succes și celebri�
tate, iar Harry iese la rampă pen�
tru a�și revendica opera, lucrurile
nu decurg deloc așa cum s�a aș �
teptat. O complicată carte�puzzle,

prezentată drept o antologie de
texte foarte diverse – jurnalele lui
Harriet, recenzii ale operelor ei,
portrete ale artistei realizate de fa�
milie și prieteni –, narațiunea
adoptă multiple perspective și
oferă opinii ce nu par să se pună de
acord în privința vreunui adevăr
obiectiv, creând în schimb un cap�
tivant roman psihologic și politic.

„Hustvedt creează un portret
proaspăt și percutant al artistei în
ipostaza de văduvă aflată la vârsta
mijlocie. Rar întâlnești o protago�
nistă atât de combativă și de gran�
dilocventă ca Harriet Burden, o
eroină care seamănă mai mult cu
eroii din romanele lui Philip Roth
sau Saul Bellow.“ („The New York
Times Book Review“)

„Lumea în flăcări trebuie re�
cunoscută drept o carte unică, o

examinare antrenantă a actului
creației, a celebrității și identită ții,
a prejudecăților de gen și a femi�
nismului, a iubirii și dorinței, psi�
hologiei și filozofiei... Mustind de
viață, idei și forță intelectuală, ro�
manul este, de asemenea, o na �
rațiune captivantă, cu personaje
complexe... O carte�puzzle extraor�
dinară.“ („The Miami Herald“)

„Scânteietoarea Harry devo�
rează cărți, iubește cu patimă și de�
bordează de energie intelectuală și
creatoare... Hustvedt disecă lumea
artistică cu o ironie pătrunzătoare...
Romanul său este un portret amu�
zant, trist, provocator și emoționant
al unei femei arzând de furie postfe�
ministă și impulsionată de temeri�
tate artistică.“ („Publishers Weekly“)

Siri Hustvedt (n. 1955, North �
field, Minnesota) a studiat la 

Columbia University din New
York, unde și�a susținut doctora�
tul în literatură engleză în 1986. A
debutat ca scriitoare în 1978, cu
un poem publicat în „The Paris
Review“. Două dintre povestirile
sale au fost incluse în antologiile
anuale The Best American Short
Stories din 1990 și 1991, iar ulte�
rior i�au apărut romanele The
Blindfold (1992), The Enchant �
ment of Lily Dahl (1996), What I
Loved (2003) și The Sorrows of an
American (2008; Tristețile unui
american, Polirom, 2013). În 2011
a publicat romanul The Summer
Without Men (O vară fără bărbați,
Polirom, 2012, 2013, 2021), nomi�
nalizat la Prix Femina, urmat de
The Blazing World (2014) și Me�
mories of the Future (2019). Până
în prezent scrierile lui Siri Hust �
vedt au fost traduse în peste trei�
zeci de limbi. SDC

Premiul Nobel pentru
Literatură 1998

l Traducere din limba portu�
gheză de Simina Popa

Cartea de față cuprinde cele
trei volume de poezie scrise de
José Saramago înainte de consa�
crarea sa ca autor, stabilită con �
vențional de critica literară la
momentul publicării romanului
Ridicat de la pământ, în 1980. Pri�
mul volum, Poemele posibile,
care dă și titlul ediției românești,
apare în anul 1966, când Sara�
mago avea 44 de ani, și marchează
revenirea scriitorului în lumea li�
terară portugheză după o absență
de 19 ani. 

Volumul este în sine o antolo�
gie, cu un cuprins dens și generos
în stiluri, rime și endecasilabi, tra�
dus în forma sa revizuită și adău�
gită de Saramago cu ocazia

edițiilor ulterioare. Atât în acest
volum, cât și în cel de�al doilea,
Probabil bucurie (1970), cititorii
vor recunoaște picături din te�
mele predilecte în romanele sale
de mai târziu: trecerea timpului,
duplicitatea sinelui, referințe lite�
rare și istorice, confruntarea di �
vinității, frământările creației. La
scurt timp după revoluția portu�
gheză din 1974, Saramago publică
Anul 1993, care îi încheie opera
poetică. Este un poem narativ hi�
brid, dedicat suferinței colective
pricinuite de cei aproape 40 de
ani de dictatură. Rigurozitatea
termenilor, abdicarea de la punc �
tuație, conturarea personajelor
lasă deja să se întrevadă se ria de
romane care va începe doi ani mai
târziu cu Manual de pictură și 
caligrafie.

„La urma urmei, poezia mea
este un fel de prolog al romanelor
viitoare.“ (José Saramago)

José Saramago s�a născut la 16
noiembrie 1922 în Azinhaga (Riba�
tejo), într�o familie modestă. Des�
tinul său scriitoricesc a avut o
traiectorie uluitoare, culminând
cu decernarea Premiului Nobel
pentru Literatură (1998). După de�
butul din 1947 cu un roman ulte�
rior renegat de scriitor, urmat de o
tăcere de aproape două decenii,
Saramago a publicat volume de
poeme, cronici literare și politice,
nuvele, piese de teatru, nenumă�
rate traduceri, revenind la roman
abia în 1977, cu Manual de pictură
și caligrafie (Polirom, 2010). Ridi�
cat de la pământ (1980) îi aduce
recunoașterea în spațiul lusitan și
impune fraza și punctuația care
vor constitui de acum înainte
marca inconfundabilă a stilului
său. Celebritatea internațională o
dobândește cu Memorialul mă�
năstirii (1982; Polirom, 2007, 2017),
care, alături de Anul morții lui 

Ricardo Reis (1984; Polirom, 2003,
2008, 2018) și Istoria asediului Li�
sabonei (1989; Polirom, 2004, 2014,
2018), formează seria narativă cu
tematică istorică, scriitorul acor�
dând o atenție specială „originii și
identității portugheze“. În 1991 pu�
blică Evanghelia după Isus Cristos
(Polirom, 2003, 2012), cel mai po�
lemic roman al său, care recon �
struiește o viață apocrifă a lui Isus.
O cotitură în universul tematic ro�
manesc al lui José Saramago o
constituie seria de ficțiuni ucro�
nice și alegorice începută cu Pluta
de piatră (1986; Polirom, 2002,
2015) și continuată de Eseu despre
orbire (1995; Polirom, 2005, 2008,
2013), Toate numele (1997; Poli�
rom, 2002, 2008, 2011), Peștera
(2000; Polirom, 2005, 2009, 2013),
Omul duplicat (2002; Polirom,
2009, 2016), Eseu despre luciditate
(2004; Polirom, 2008, 2014) și In �
termitențele morții (2005; Polirom,

2007, 2009, 2013). La Editura Poli�
rom au mai apărut: Călătoria ele�
fantului (2010, 2014), Cain (2012,
2014), Caietul. Texte scrise pentru
blog: septembrie 2008 – martie
2009 (2010), Ultimul caiet. Texte
scrise pentru blog: martie 2009 –
noiembrie 2009 (2011), Călătorie
prin Portugalia (2011), Lucar�
na (2013), Halebarde, halebarde
(2015), De la statuie la piatră (2017)
și Jurnalul din anul Nobelului
(2021). José Saramago și�a petre�
cut ultimii ani în Lanzarote, Insu�
lele Canare, continuând să scrie și
să publice. S�a stins din viață în
iunie 2010. SDC

Siri Hustvedt, Lumea în flăcări

José Saramago, Poemele posibile.
Antologie (1966-1975) 

RECOMANDĂRI EDITORIALE
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Discurile lunii martie
Fiecare dintre cele șase discuri cla�
sice care mi�au plăcut în luna mar�
tie e o bijuterie în sine. Le�am as� 
cultat în buclă, de nenumărate ori,
ca pe un exercițiu al minții, în zilele
cu știri tragice și oribile despre răz�
boiul din Ucraina și în intermina�
bile ore ale unor nopți insomniace.
Pentru că, mai ales acum, muzica
are cu adevărat un efect terapeutic.
Mi�ar plăcea să le ascultați și voi, în
acest Rubato de citit cu urechile și
mai ales cu inima. 

Nadine Sierra – Made for
Opera, DG, 4 martie 2022

Da, Nadine Sierra e făcută pentru
operă, iar acest al doilea album
solo după eclecticul There’s a
Place for Us, (DG/08/2018) con�
firmă că e unul dintre starurile li�
rice contemporane. O voce stră� 
lucitoare, tehnică impecabilă și o
muzicalitate nativă sunt atributele
unui album care explorează com�
plexitatea a trei dintre cele mai
tragice eroine din istoria operei, La
Traviata de Verdi, Lucia di Lamer�
mmor de Donizetti și Romeo et Ju�
liette de Gounod. Soprana de 33 de
ani e proaspătă în Violetta – ce cu�
lori, de la dezolarea nudă din E
strano! la strălucirea cabaletei
Sempre libera și emoția nostalgică
din Addio del passato, cu un emo �
ționant final morrendo.

Ariile Luciei sunt splendide,
cu un legato impecabil în Regnava
nel silenzio și o virtuozitate orna�
mentică uimitoare, cu un contra
re eclatant în finalul salbei de tri�
luri din Quando rapito in estasi.

Raphaël Pichon – J.S. Bach,
Matthäus-Passion, Pyg-

malion, Harmonia Mundi, 
11 martie 2022 

„Matthäus�Passion este una dintre
cele mai emoționante experiențe
umane împărtășite, pe care o poți
trăi! Patimile lui Hristos rămân și
astăzi dramă și dilemă morală
universală, una perenă, în care, in�
diferent de spiritualitatea sau cul�
tura fiecăruia, ne confruntăm cu
propria mortalitate, cu propria
căutare a unor răspunsuri. Cu
toții putem împărți omenescul
acestei muzici“, spune Raphaël Pi�
chon în interviul din bookletul tri�
plului disc. 

Cântat pe instrumente de epo� 
că, cu soliști vedetă și două formi�
dabile coruri, această versiune e

una de referință. Și unitară, de o
coeziune care taie respirația de la
primul cor și un impecabil, dar
tandru Julian Prégardien în rolul
Evanghelistului. 

Pentru Pichon, unul dintre
puținii șefi francezi îndrăgostiți
de oratoriul bachian, Matthäus e
prilejul unei reflecții contempo�
rane asupra umanității, dar fără
sterpele nuanțe catehetice ale lu�
teranismului, în care singurele
răspunsuri posibile sunt iubirea
și credința. O versiune document,
pasională și meditativă, de un ra�
finament atașant, rezultatul a 15
ani de cercetare a tânărului diri�
jor, un star singular al barocului
european. Înregistrarea e dedi�
cată memoriei filosofului și criti�
cului muzical André Tubeuf.

Jakub Józef Orliński – Vivaldi,
Stabat Mater, Erato, 

18 martie 2022
Stabat Mater RV 621 e astăzi unul
dintre șlagărele Vivaldi, ca una
dintre primele partituri vocale ale
venețianului recuperate din col�
bul arhivelor de la Biblioteca Uni�
versitaria di Torino. Prima audiție
a fost în 1711 la Brescia, cu Vivaldi
dirijor la Santa Maria della Pace
și reluarea modernă doar în 1939
cu Alfredo Casella, un fel de Bern �
stein italian al secolului trecut, în
cadrul uneia dintre celebrele sale
Settimana vivaldiana. 

Jakub Józef Orliński, contra�
tenorul star cu voce de catifea și

pasionat breakdancer, îl readuce
atenției printr�o versiune remar�
cabilă. Deși are doar 18 minute,
muzica dublată de un film de 21
de minute pe DVD�ul însoțitor
oferă o viziune sfâșietoare și întu�
necată a capodoperei care descrie
durerea Mariei la contemplarea
fiului pe cruce. Orliński e ferme�
cător, chiar și în recto tono vocal,
cu timbrul său mătăsos, ușor voa�
lat, de o interiorizare amară. 

Ruth Slenczynska – My Life in
Music, Decca, 18 martie 2022 
A dat primul recital la vârsta de 4
ani. La 5 cânta în concerte televi�
zate – nu se inventase încă televi�
ziunea în culori! –, iar la 6 ani își
făcea debutul european într�un
concert la Berlin. Fetița născută în
Sacramento, California, în 1925,
într�o familie de imigranți polonezi
cu nume imposibil de pronunțat,
era un copil minune, așa că la 9 ani
a plecat la Paris ca să studieze cu
Serghei Rahmaninov, cel de la care
a învățat că sunetele au culoare. 

Astăzi are 97 de ani și este ul�
tima elevă în viață a marelui pia�
nist și compozitor rus care i�a
dăruit un colier Fabergé pe care
încă îl poartă. 

Pe 18 martie, Decca, pentru
care a înregistrat zeci de albume în
anii ’50�’60 i�a lansat un nou al bum:
„De necrezut! Cine a mai auzit ca un
pianist de vârsta mea să scoată un
alt album? Sunt recunoscătoare
dacă le place muzica. Muzica este

menită să aducă bucurie. Dacă a
mea încă aduce bucurie oamenilor,
atunci face ceea ce ar trebui să
facă“, a declarat pianista pentru
care My Life in Music e o revizitare
a pieselor pe care le�a cântat toată
viața, de la Margaretele lui Rahma�
ninov până la preludii și fugi ba�
chiene. Muzici pe care le�a iubit și
le iubește, pentru că muzica este
iubire, muzica generează iubire 
de�a lungul unei întregi vieți. 

Moscow Patriarchal Choir,
Ilya Tolkachev – Hidden 

Music of the Russian Church:
Sacred Chants after the 

Revolution 1917, 
Christophorus, 
22 martie 2022 

M�am bucurat mult că în martie
cea mai veche casă germană de
muzică sacră a digitalizat acest disc
din 2016, o superbă înregistrare cu
Corul Patriarhiei din Moscova în
lucrări scrise după Revoluția din
1917. Toți compozitorii înregistrați
aici au experimentat atunci pră �
bușirea culturii ruse: Kastalski, un
geniu de talia lui Ceaikovski, dar
care a scris doar coral, Cesnokov,
director la Balșoi, sau Alexandrov,
compozitorul imnului Rusiei de
azi, au fost martori la uciderea du�
hovnicilor, distrugerea bisericilor
și batjocura credincioșilor. Dar n�au
fugit din țară, unii au participat
chiar la Marele Război Patriotic
(WW2), au predat la Academia sino�
dală, unde au apărat tenace con diția

muzicii sacre în fața „internațio�
nalismului proletar“. 

Datorită lor, celor care au tur�
nat vinul vechi al tradiției în noile
sticle ale unui viitor necunoscut,
muzica corală rusă a supraviețuit.
Inclusiv Corul Patriarhal al Cate�
dralei „Hristos Mântuitorul“, din
amvonul căreia Patriarhul Kiril
le�a cerut soldaților ruși în chiar
ziua când lumea descoperea teri�
fiată crimele din Bucea, Ucraina,
să�și apere „patria care iubește
pacea“. Ascultați Fericirile, în ar�
moniile tandre dar îndrăznețe ale
lui Alexander Alexandrov: „Fericiţi
făcătorii de pace…“. E despre o cu
totul altă patrie decât cea propo�
văduită de Preafericitul lui Putin.  

Oslo Philharmonic Orchestra,
Klaus Mäkelä – Sibelius,
Decca, 25 martie 2022 

Sibelius, compozitorul care a rein�
ventat sintaxa și gramatica orches�
trală, e puțin cântat în România. În
afară de Vals trist, care, să recu �
noaștem, ni se și potrivește. Poate
de aceea n�am ratat integralele
sale simfonice, între care cele mai
reușite pentru mine sunt Vänskä &
Lahti, Paavo Berglund & Borne�
mouth și Paavo Jarvi & Paris. 

Cea mai recentă, cu Klaus Mä�
kelä și Oslo, e una bulversantă, de o
prospețime inimaginabilă, cu texturi
carnale și reverii imponderabile,
ritm propulsiv și profunzimi consis�
tente ce propun un univers muzical
nou și extrem de provocator. 

„Totul este original la Sibelius.
El poate face ca o întreagă simfonie
să sune ca un singur gest, o singură
respirație. Iar ca muzician e impo�
sibil să trăiești în Finlanda fără să
cazi sub influența acestui compozi�
tor“, spune dirijorul născut în 1996. 

Da, Mäkelä are doar 25 de ani (!).
Este dirijor principal la Filarmo�
nica din Oslo, director artistic la Fi�
larmonica din Paris și director al
Festivalului clasic de la Turku, Fin�
landa. E doar al treilea dirijor din
istorie care a semnat un contract
exclusiv cu Decca în cei 93 de ani de
existență a celebrei case de discuri,
după George Solti în 1948 și Ric�
cardo Chailly în 1978. Cu siguranță
vom mai auzi de el! Multe! 

Audiție plăcută! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din volumul de proză
scurtă Bărbatul fără cap, de
Lavinica Mitu, care va apărea
în curând în colecţia „Ego.
Proză“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Mâinile mamei au încetat să îl
mângâie pe bărbatul ale cărui
scrisori eu le�am citit înainte de a
ajunge la el, nu este frumos, știu,
să citești scrisorile altora și ar fi
trebuit să îi spună și mamei cineva
asta, așa poate că nu ar fi deschis
plicul pe care l�a găsit în paltonul
de lână gri cu guler rusesc în care
am fi intrat și eu, și ea, și încă o fe�
meie, blondă, cu ochii albaștri,
ființă fermecătoare, așa îi spusese
tata și ea îl întreba: dragul meu,
dragostea mea, mor de îngrijorare,
ce ți s�a întâmplat? nu mai știu
nimic de tine de o jumătate de an,
m�ai uitat așa ușor? sau poate ți�ai
găsit pe altcineva, de găsit ne gă�
sise pe noi acasă așteptându�l ca
de fiecare dată când pleca în
delegații și de atunci mama a ținut

în geantă toate cheile de la cutia
poștală, verifica zilnic dacă în spa�
tele ușiței de lemn verde, numărul
nouăsprezece cu vopsea roșie, se
mai ascunde vreo femeie, uneori
femeile se fac atât de mici încât
încap într�un buzunar, o carte, un
portofel, chiar și într�un pantof mă�
rimea patruzeci și doi cu șiret, și
părinții mei se jucau de�a v�ați as�
cunselea, o variantă ciudată, cu alt�
fel de reguli decât cele pe care le
învățasem eu. El le ascundea și
mama le găsea de fiecare dată: fiin�
țe blonde, brunete, șatene, căsăto�
rite, necăsătorite, tinere, mai puțin
tinere, slabe, nu tocmai slabe, cu
sâni mai mari sau mai mici, întot�
deauna cu mâini frumoase și îngri�
jite pentru că tata se uita prima
dată la mâini când întâlnea pe ci�
neva, de cele zece degete se îndră�
gostea mai întâi, și de�aia eu îmi tai
mereu unghiile scurt, le curăț bine�
bine cu săpun și aștept. 

De la ora șase dimineața până
după�amiaza la ora patru mama
se juca cu mâinile în pământ.
Când o să mă fac mare vreau și eu
să lucrez la laboratorul geo și
sigur atunci n�o să mă mai certe
pentru că mă murdăresc, pe ea nu
o ceartă nimeni și oricum întot�
deauna când vine acasă are mâinile

curate, mă întreb mereu prin ce
magie reușește să își păstreze un�
ghiile perfect rotunjite, carmin pe
margini și ojă roșie oglindă, fără
urmă de balast cu nisip, prafuri
argiloase, argile prăfoase, mixtură
asfaltică, sol vegetal, aș fi ascultat
la nesfârșit numele straturilor pe
care mama le găsea în pungile
uriașe de plastic pe care le primea
de pe șantier pentru că era atât de
frumoasă când punea pe cântar
bulgării fărâmițați, lua din cutia
de lemn cu interior de catifea
niște omuleți metalici fără gură
sau ochi, mai mari, mai mici și îi
tot schimba între ei pe taler până
când echilibrul o făcea să ofteze,
cred că așa se bucura ea, oftând,
mojare de ceramică, pipete, epru�
bete, cuptoare uriașe în care usca
pământul, punea peste el apă, iar
îl usca, ce face mama ta la servi�
ciu? plăcinte din pământ, răspun�
deam și eram convinsă că nu exis �
tă ceva mai important pe lumea
asta, iar atunci când mergeam la
mamaie la țară eram și eu impor�
tantă pentru că mama nu era
acolo și eu mă transformam într�
o cârtiță cu genunchii permanent
zdreliți, iar grădina devenea pro�
priul meu laborator în care miro�
seam pământ, mâncam pământ,
respiram pământ. 

Cârtițele sunt oarbe, așa mi�a
zis mamaie, doar că eu chiar dacă
închideam ochii și îi țineam așa
strânși tot vedeam. Vedeam mâini,
multe mâini, eu undeva sus, dea �
supra lor, așteptând să cad și ele să
mă prindă, să devin mică în căușul
lor și să mă facă rotunda frecându�
mă acolo, între liniile din palmă,
sunt o perișoară și mama mă
aruncă în oala cu smalțul sărit și
plină de apă clocotită, dar mie îmi
place să îmi fie prea cald. Cad și
mâinile se închid toate în pumni,

nici măcar nu își iau rămas�bun,
prindeți�mă! țip, dar degeaba, sunt
ocupate să măture, să toace mor�
covi, să mângâie un tată care a ple�
cat demult, să corecteze teme cu pix
roșu, să tricoteze pulovere de lână
și să potrivească ceasuri, alarma
sună la șase fix și eu mă trezesc din
nou sub pat și în gene mi s�au în�
curcat rotocoale de praf. 

O să mă duc în groapă după
tata, o auzeam pe mama spunân �
du�i tatei și când a plecat el mi�a
spus mie, iar eu mă tot întrebam
cum o să aibă ea loc acolo cu tataie,
că fiecare om are groapa lui, nu se
face una mare în care să încăpem
toți, chiar așa, de ce trebuie să o
avem fiecare pe a noastră, mamaie
a zis că nu vrea să o băgăm în pă�
mânt, neapărat cavou cu două lo�
curi ca să se ducă și mama tot

acolo, să mai stea amândouă de
vorbă ca să nu se plictisească. M�am
gândit să mă fac gropar pentru că
aș sta toată ziua cu mâinile în pă�
mânt, așa ca mama, dar oamenii
mi�ar da bani, la laborator nu cred
că sunt oameni care să îi dea ma �
mei bani, pentru că mereu se îm�
prumută de la vecini sau de la
mamaie, și atunci m�am hotărât ca
prima groapă să o fac pentru mine.
Am săpat cu mâinile, cu crengi us�
cate de dud, cu linguri furate de la
bucătărie, cu coceni și cu un ciob
de sticlă pe care l�am găsit în ma�
gazie sub lemne. Aproape două
săptămâni, de dimineața până
seara, și apoi m�am așezat cu fața
în sus, cu genunchii adunați la
piept, că nu aveam loc să întind pi�
cioarele, mi�am făcut și o cruce din
două uluci rămase de la un gard
vechi, mi�am scrijelit numele cu
un cui ruginit în care m�am și
înțepat, dar nu mi�a curs mult
sânge, niciodată nu am reușit să
mai scriu așa frumos, apoi mi�am
dat seama că nu are cine să arunce
cu pământ peste mine. M�am în�
tors cu fața în jos și soarele a înce�
put să mă muște de ceafă, o râmă
mă gâdila pe obraz și am stat așa,
în patru labe, până s�a făcut seară
și m�a chemat mamaie la masă. SDC

CARTEA
„Bărbatul fără cap este rezultatul unei lupte, atât
biografice, cât și literare. Deși volum de debut, în
el se regăsesc mulţi ani de căutări, de arheologie
personală, de genealogie asumată nu fără tensiuni
sublimate în cele din urmă literar. 
Lavinica Mitu are un simţ al imaginii și un simţ al
sunetului pe care nu le pot califica altfel decât
«native» – ele sunt dovedite în tot ceea ce a scris

ea în ultimii ani și iată că acum își fac de cap și în-
tre copertele unei cărţi. Încercarea ei de a recon-
stitui de la nivelul ochilor unui copil atât o lume
dispărută, cât și fantoma unui bărbat la fel de
dispărut este realizată cu ajutorul acestor instru-
mente sensibile și mai puţin cu cel al raţiunii sau
al memoriei voluntare. Proza ei e ca un elastic
întins la maximum – tensiunea pare să rupă firul 
firav al atașamentului faţă de un părinte dispărut,
însă rezistenţa acestuia depășește orice
imaginaţie. Dacă ar fi să trag o concluzie, fie ea

cât de banală, aș spune că avem în faţă o carte
despre iubirea implacabilă a unui copil pentru
părintele lui, dar și despre răul pe care-l facem, de
multe ori fără s-o știm, copiilor noștri. O carte
sobră, matură, tăioasă ca o sabie de samurai, dar
care își conţine în adâncuri o tandreţe și o capaci-
tate de a ierta pe care un scriitor mai puţin talen-
tat le-ar fi exhibat cu orgoliu. Lavinica Mitu este,
cred asta fără umbră de îndoială, un câștig pentru
literatura română contemporană.“ (Bogdan-
Alexandru Stănescu)

Lavinica Mitu –
Bărbatul fără cap

AUTOAREA
Lavinica Mitu (n. 1980, Slatina) a absolvit Facultatea de Jurnalism și Știinţele
Comunicării, Universitatea din București. Cursul de creative writing ţinut de
Bogdan-Alexandru Stănescu și Cezar Paul-Bădescu la care a participat în
2017 i-a reactivat pasiunea pentru scris. Au urmat cursul coordonat de Florin
Iaru și Marius Chivu, Atelierul de croitorie literară sub îndrumarea lui Florin
Iaru, trei Ateliere intensive de scriere creativă la Vama Veche completate de
șapte serii de Creative Writing Sundays organizate de „Revista de Povestiri“. 
A publicat proză scurtă în revista „Iocan“ și pe revistadepovestiri.ro. Locu -
iește în București și toate poveștile pe care le scrie se conturează mai întâi 
în locul ei preferat, pe BALCON. Bărbatul fără cap este cartea sa de debut.
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În perioada 11-14 aprilie 2022 va
avea loc o nouă ediţie LibFest,

Târg online de cArte și experienţe
culturale, organizat de libris.ro.

În cadrul târgului, Polirom
participă cu evenimente dedicate
câtorva dintre cele mai recente

apariţii. Video-lansările pot fi
vizionate pe libris.ro.

Luni, 11 aprilie, ora 18.30

l Răpirea Parisiei și alte povestiri
de Mihai Găinușă

Mihai Găinușă în dialog cu
George Onofrei

Polițiști corupți, avari incura �
bili, agenți imobiliari cu tendințe
de vampiri sau adepți anonimi ai
celor mai diverse teorii ale cons �
pirației, nici o categorie reprezen� 
tativă pentru peisajul românesc
al zilelor noastre nu lipsește din
această satiră acidă. Prinse într�
un cerc vicios al infamiei, al
ig noranței și al aparențelor care
dizolvă esența, personajele devin
oglinzi ce reflectă cu o precizie
aproape chirurgicală menta lită �
țile și caracterele care bântuie
scena politică și spațiul public din
România. Uneori absurdă, alteori
tragică tocmai prin comedia ama �
ră pe care o aduce în prim�plan,
narațiunea unește punctele roșii
de pe traseul degradării morale,
iar în spatele zâmbetului ironic
smuls cititorului, drama constă în
faptul că figurile care populează
universul construit de Mihai Găi �
nușă nu au fost, pro babil, nici �
odată cu adevărat bune, ci forțate
chiar din prima clipă să se adap �
teze mediului pentru a supra�
viețui. Corectă sau nu, viața lor se
derulează mereu în jurul ace �
lorași evenimente și ajunge, în
ultimă instanță, încă o rotiță în
marele mecanism al indiferenței
și resemnării.

Marţi, 12 aprilie

n ora 18.30
l O rochiţă galbenă ca o lămâie
bine coaptă de Horia Corcheș

Horia Corcheș în dialog cu
Alex Goldiș

„Scriitor matur, cu experiență
deja consacrată în genuri multi ple –

poezie, roman sau eseistică li �
terară –, Horia Corcheș revine cu
un volum în care ficțiunea au �
tobiografică se întâlnește fertil cu
moduri narative contem po rane.
Volumul e emoționant prin mon �
tajul memoriei afective și pro� 
blematizant prin lipsa de în crân �
cenare anticomunistă (incursiu �
nea în anii ’80�’90 conține o pri �
vire echilibrată ideologic asu pra
epocii, nu o denunță, nici nu o
idilizează). Cartea este extrem de
actuală și prin surprinderea deo �
potrivă empatică și critică a mas�   
culinității angoasate. Memo ria
caldă a familiei, trecutul re cent ca
totalitate socială difuză, iubiri
dezamăgitoare, fapte și fantasme
erotice. Sunt sigur că, prin toate
acestea, vocea narativă a lui Horia
Corcheș își va găsi rolul și locul în
istoria literaturii române contem �
porane.“ (Claudiu Turcuș)

n ora 19.00
l Borgo Sud de Donatella 
Di Pietrantonio

Prezintă: Mihaela Pascu�Oglindă
Roman nominalizat la Pre�

miul Strega 2021
Traducere din limba italiană

și note de Mihaela Găneț
Adriana e ca vântul, intră pe

neașteptate în viața surorii sale
mai mari, iar intrarea ei are de
fiecare dată forța unei revelații.
Când erau mici, cele două erau
răzvrătite și unite. Adulte, trăiesc
departe una de alta, dar ambele
duc povara unei grele moșteniri:
cea a cuvintelor nerostite și a
lipsei de afecțiune și atenție. Fie �
care trăiește în felul ei o poveste
de dragoste absolută, însă zdrun �
cinată și, în final, nimicită irepa� 
rabil. Numai că uneori durerea
trăită deplin, până la ultima
picătură, ne poate ajuta să pă �
trun dem în cele mai ascunse un� 
ghere ale sufletului. Astfel ne
putem construi propriul scut de
apărare în fața sentimentelor,
prin acceptarea lor și ocrotirea
legăturilor intime pe care ne�am
construit devenirea. Asta pare să
ne transmită Donatella Di Pie �
trantonio, cu înțelepciunea și
naturalețea marilor scriitori. Ea
ne oferă un buchet multicolor de
emoții rostite în șoaptă, care ne va

stărui multă vreme în memorie.
Romanul Borgo Sud, unde autoa �
rea merge pe firul poveștii înce� 
pute în Cea care se întoarce, a fost
nominalizat la Premiul Strega
(2021), cel mai prestigios premiu
literar din Italia.

Miercuri, 13 aprilie
n ora 12.00
l Trei inele. O poveste despre exil,
naraţiune și destin de Daniel
Mendelsohn

Nona Rapotan în dialog cu
Mihaela Pascu�Oglindă

Traducere de Petru Iamandi
Carte de memorialistică, bio �

grafie și, totodată, un erudit exer� 
cițiu de istorie și critică literară,
Trei inele spune poveștile a trei
scriitori exilați care, analizând
opere clasice ale literaturii, au
creat la rândul lor capodopere:
Erich Auerbach, filologul evreu
refugiat din Germania lui Hitler
la Istanbul, unde și�a scris prin �
cipalul studiu asupra literaturii
occidentale, Mimesis, François
Fénelon, arhiepiscopul francez
din secolul al XVII�lea care a fost
repudiat din cauza Peripețiilor lui
Telemah, o ingenioasă continuare
a Odiseei și cea mai citită carte în
Europa timp de o sută de ani, și
W.G. Sebald, romancierul german

autoexilat în Anglia ale cărui na �
rațiuni sinuoase explorează teme �
le odiseice ale dislocării, nostal �
giei și despărțirii de casă. Acestor
trei istorii li se adaugă povestea
celor două cărți scrise de Daniel
Mendelsohn despre saga familiei
sale marcate de Holo caust și de
aceeași Odisee. O carte despre exil
și destin ca temă literară, despre
felul cum expe riența personală a
exilului se transformă în poveste,
într�o na rațiune exemplară.

n ora 18.30
l Vulcan. Lumina vine de la Asfinţit
de Mihai Buzea

Mihai Buzea în dialog cu Vio�
leta Cincu

„Despre Iosif Vulcan s�a scris
totul, iar lucrările științifice des�
pre viața și opera lui sunt nume�
roase, bine documentate și foarte
cunoscute în cercurile de istorie
literară. Cum nu mai era nimic de
spus, am ales să�l prezint pe Iosif
Vulcan din trei puncte de vedere
complet diferite: cel al soției (Au�
relia Popovici), cel al unui unchi
matern (Irinyi János) și cel al
celui mai cunoscut concetățean al
său, poetul Ady Endre. Manuscri�
sul de față nu reprezintă nicide�
cum o «contribuție» inedită la
biografia acestui deschizător de

drumuri, ci un simplu roman in�
spirat din viața unui om care avut
atât norocul, cât și nenorocul de a
trăi în plină Belle Époque în va�
rianta specifică a Dublei Monar�
hii.“ (Mihai Buzea)

n ora 19.00
l Culorile despărţirii de Bernhard
Schlink

Mariana Bărbulescu în dialog
cu Mihaela Pascu�Oglindă

Traducere din limba germană
și note de Mariana Bărbulescu

Bernhard Schlink este autorul
bestsellerului Cititorul.

Povești despre despărțirile
care ne strivesc, despre cele care
ne eliberează, despre izbânzile și
eșecurile în dragoste, despre în �
credere și trădare, despre amin� 
tiri amenințătoare și copleșitoare,
despre felul cum lucrul potrivit
survine într�o viață greșită și lucrul
nepotrivit, într�o viață corectă. Po �
vești despre oameni aflați în dife� 
rite faze ale vieții, despre speran �
țele și complicațiile lor sentimen�
tale. „Iubește și fă ce vrei“ nu este o
rețetă pentru happy�end, ci răs �
punsul atunci când toate celelalte
răspunsuri dau greș. Sunt povești
care ne surprind, care ne tulbură,
care ne încântă. SDC

Evenimente Polirom la LibFest, 
ediția a III-a, 11-14 aprilie 2022
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„Soylent Green e făcut din oa�
meni!“, striga îngrozit polițistul
jucat de Charlton Heston în fil�
mul Soylent Green din 1973, des�
coperind ingredientul de bază al
hranei din lumea sa. O lume de�
vastată de poluare, încălzire glo�
bală, sărăcie și suprapopulare,
lumea anului 2022.

Evident, Soylent Green este un
film SF, nu a avut niciodată pre �
tenția de a prezenta științific viito�
rul. A fost bazat pe un roman din
1966, Make Room! Make Room!, al
americanului Harry Harrison (ac �
țiunea din carte se petrecea în
1999), destul de diferit de film.
„Seamănă ocazional cu cartea“, glu�
mea Harrison după premieră, pe
când s�a plâns că soluția cineaș �
tilor, nu a cărții, la criza alimen�
tară, adică folosirea cadavrelor, ar
fi ineficientă. 

Ideea lui Make Room! Make
Room! îi venise lui Harrison de „la
un indian pe care l�am întâlnit
după război, în 1946, și care mi�a
spus că marea problemă cu care
ne vom confrunta este suprapo�
pularea“. Dar Soylent Green, fil�
mul, s�a înscris într�un trend (de
scurtă durată) de filme SF „aver�
tisment“ produse la Hollywood în
anii ’60 și ’70, precum Planeta
maimuțelor sau THX 1183. În
același timp, se înscria într�un
peisaj cultural mai vast, dominat
de preocuparea crescândă pentru
probleme sociale și politice din
epocă. „Originea acestei viziuni de
distopie ecologică poate fi găsită
în predispoziția spre preziceri ca�
tastrofice despre suprapopulare
din anii ’60, mai ales în influentul
bestseller al biologului Paul
Ehrlich din 1968, The Population

Bomb“, scrie Patrick Whittle în
„Spiked“. Scrisă într�un ton alar�
mist, cartea profesorului de la
Stanford prezicea o foamete glo�
bală în anii ’70 și ’80 din cauza
suprapopulării și a consecințelor
ei dezastruoase social, cerând lua�
rea unor măsuri imediate pentru
a limita creșterea populației. Evi�
dent, nici nu mai trebuie amintit
că aceste preziceri nu s�au în�
deplinit, deși, decenii mai târziu,
soții Ehrich s�au declarat mul �
țumiți că volumul lor a provocat
dezbateri. La fel, nici Soylent
Green nu a devenit realitate în
2022.

Cu toate acestea, la o simplă
căutare, oricine ar putea desco�
peri o sumedenie de articole care
spun că filmul din 1973 a fost te�
ribil de preștient și că lumea din
Soylent Green este „incredibil“ de
reală. În linii mari, pare real:
populația lumii aproape s�a du�
blat, New Yorkul de azi e un oraș
deprimant (la fel ca la începutul
anilor ’70, dar asta trebuie pus
mai degrabă pe seama unei con�
duceri incompetente decât în
cârca suprapopulării), lumea este
și mai divizată între bogați și să�
raci, există proteste civile, poliția
pare tot mai militarizată. Dar

multe dintre aceste articole mai
mult reflectă opiniile unor pu bli �
cații mult mai interesate de pro�
movarea unei ideologii politice.
„Se pare că filmul a avut dreptate în
ce privește actuala catastrofă clima�
tică“, scrie „Washington Post“, prin�
tre alții. O publi ca ție „liberală“
merge până acolo încât să afirme că
e greșit că mesajul de avertisment
al filmului e lansat de un personaj
interpretat de Charlton Heston,
care a fost președintele National
Rifle Association. 

Lumea de astăzi, așa cum arată
toți indicatorii oficiali, deși de�
parte de a fi „cea mai bună dintre
lumile posibile“, este o lume mai
bună pentru cea mai mare parte a
populației. Contrar viziunii din
The Population Bomb și Soylent
Green, bolile cele mai îngrijoră�
toare sunt obezitatea și diabetul,
nu cele provocate de foame. Cât
despre toate apocalipsele clima�
terice profețite cu jumătate de
secol în urmă, ele au refuzat să se
împlinească, deși acesta este și azi
subiectul predilect al unei anu�
mite propagande.

„Jumătate de secol de istorie a
arătat, în mod repetat, că cele mai
rele preziceri făcute de mișcarea
ecologistă continuă să fie departe

de adevăr. Asta nu înseamnă, des�
igur, că lucrurile trebuie inevita�
bil să se îmbunătățească. Șocanta
surpriză a covidului arată, din
nou, că viitorul este greu de pre�
zis. Peste alți 50 de ani, în 2072,
lumea s�ar putea să fie mult mai
rea. Dar poți să pariezi pe un lu �
cru sigur, faptul că eco�catastro�
fismul nu o va face mai bună“,
scrie „Spiked“.

Soylent Green nu este singurul
film SF care și�a imaginat anul
2022. Nici unul nu a ghicit corect
viitorul, deși unii ar spune că anul
abia a început. 

Iată câteva exemple:
n Geostorm (2017): film de
acțiune catastrofică în genul lui
Roland Emmerich despre un de�
zastru climateric planetar declan �
șat de o eroare a sateliților de
con trol ai climei.
n No Escape (1994): cei mai pe �
riculoși deținuți sunt exilați pe o
insulă îndepărtată unde trăiesc
într�o societate violent�tribală.
n Time Runner (1993): Pământul
este invadat de extratereștri care
pot fi opriți, à la Terminator, prin �
tr�o excursie în trecut.
n The Purge (2013): are un aer de
preștiință imaginându�și o lume
cu oameni mascați și baricadați în
case, dar nu, în America crima
încă nu este legală.
n The Purge: Election Year: lansat
în 2016, înaintea alegerilor din
SUA, nici acest film nu a devenit
realitate. Titlul lui însă ar putea da
fiori reci unui partid american la
alegerile din această toamnă. SDC

Trăim în 2022 și nu avem 
încă Soylent Green



JURNAL DE FRONT 
RUSO-UCRAINEAN

n Conflictul din Ucraina i�a scos
din hibernare pe veteranii de la
Pink Floyd, care au lansat prima
lor piesă din ultimele trei decenii,
de la The Division Bell (1994) în�
coace. Este vorba despre un cân�
tec înregistrat de David Gilmour
și Nick Mason, alături de colabo�
ratorii Guy Pratt (bas) și Nitin
Sawhney (clape), avându�l la voce
pe vocalistul ucrainean Andriy
Khlyvnyuk (Andrii Hlivniuk),
membru al trupei Boombox.
n Un val de titluri despre Ucraina
au invadat librăriile și listele edi�
turilor încă dinainte de deschide�
rea Târgului de Carte de la Lon�
dra, la începutul acestei luni. Unii
agenți se tem că acest răspuns la
invazia rusească s�ar putea dovedi
a fi grăbit, în vreme ce unii editori
nu sunt siguri de oportunitatea
lansării unor astfel de cărți, dată
fiind fluiditatea situației politice
și militare. „Editorii vor să publice
aceste cărți, dar se tem de faptul
că ele sunt prea «aproape» de ac�
tualitatea imediată“, explică Li�
sette Verhagen, de la agenția PFD.
„Dacă o carte va apărea abia peste
18 luni, va mai fi ea relevantă?“
Situația politică, în același timp,
ar putea fi o ocazie pentru mulți
autori ucraineni pentru a fi
descoperiți în Vest. „Vocile lor tre�
buie auzite“, spune Camilla Bol�
ton, de la Darley Anderson Agen �
cy, în vreme ce Sam Edenborough,
director literar la Greyhound Li�
terary, crede că acești autori ar
trebui „lansați pe piețe mult mai
deschise pentru cărți traduse din
alte limbi. Mă tem că în Anglia nu
avem o mare diversitate de tradu�
ceri, deși situația s�a mai schimbat
în ultimii ani“.
n Realizatorul și antropologul li�
tuanian Mantas Kvedaravičius și�a
pierdut viața, la 45 de ani, încer�
când să părăsească orașul Mariupol,
asediat de forțele ruse. Autor de do�
cumentare, Kvedaravičius a realizat
în 2016 Mariupolis, care prezenta
istoria unui oraș asediat.
n Industria rusă de film, se pare,
suferă consecințele situației din
Ucraina, după ce giganții de la
Hollywood și�au retras produc �
țiile de pe marile ecrane rusești.
Multe cinematografe nu mai au ce
filme să proiecteze și se tem că vor
ajunge să fie închise. Întreaga in�
dustrie rusă de film riscă să se re�
simtă serios în urma acestui boi�
cot, după ce deja a fost slăbită de

restricțiile din timpul pandemiei.
Compania Mosfilm�Master, de
exemplu, care traducea zeci de filme
pe lună, ia acum în calcul să anga�
jeze traducători din coreeană și chi�
neză, deși directorul ei nu este con�
vins că filmele asiatice vor merge
foarte bine pe piața rusească, din
cauza diferențelor culturale. Cu
toate acestea, distribuitorii se gân�
desc să deschidă piața rusă (până
acum cea mai importantă piață eu�
ropeană pentru americani) filmelor
din Asia sau America latină. „S�ar
putea ca Hollywoodul, când o să 

lumii, o viziune atât de prețioasă
astăzi.“

UN DESEN FOARTE SCUMP

Casa de licitație Christie’s Paris
va scoate la vânzare, în mai, un
desen puțin cunoscut realizat de
Michelangelo, în tinerețe, estimat
la suma de 30 de milioane de do�
lari. Desenul, care provine dintr�o
colecție particulară franceză, re�
prezintă primul studiu de nud cu�
noscut desenat de Michelangelo,
realizat de acesta la Florența, la
sfârșitul secolului al XV�lea, după

o lucrare a unuia dintre fondato�
rii Renașterii italiene, Masaccio
(1401�1428).

MAILER ÎN SERIE

Reputatul regizor american James
Gray (Little Odessa, We Own the
Night, Ad Astra) vrea să transpună
viața lui Norman Mailer sub forma
unei serii TV. Mailer, decedat în
2007, rămâne una dintre cele mai
importante figuri ale culturii ame�
ricane, deși în ultimii ani a devenit
și el o victimă a cancel culture din
cauza uneia dintre operele sale
care a stârnit controverse.

SQUID GAME MAI ÎNTÂRZIE

Hwang Dong�Hyuk, realizatorului
neașteptatului dar uriașului suc�
ces Squid Game, a anunțat că un
al doilea sezon al serialului său
fenomen va ajunge pe micile
ecrane nu mai devreme de finalul
anului 2024. Hwang Dong�Hyuk,
care a lucrat 10 ani la primul
Squid Game, pregătește în pre�
zent al patrulea lui lungmetraj,
Killing Old People Club, o poveste
inspirată de Umberto Eco și des�
crisă drept un „război între
generații“, care va fi „un film și mai
controversat și mai violent decât
Squid Games“. SDC
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PE SCURT

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

revină, să nu mai găsească spec�
tatori ruși“, spune Olga Ziniakova,
președinta Karo, una dintre cele
patru mari rețele de distribuție
din Rusia. „De fapt, de ani de zile
cinemaul mondial este ostaticul
politicii“, spune Pavel Doreuli,
șeful studioului Atmosfera. „Fes�
tivalurile de la Cannes sau Berlin,
de exemplu, nu mai recompen�
sează filme, ci luările lor de poziție.
Privați de accesul la festivaluri
internaționale, rușii vor ajunge să
renunțe la filmele de autor care ar
fi oferit o viziune diferită asupra
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DRAGOȘ COJOCARU

Pe 22 martie 1982, britanicii de la
Iron Maiden lansau cel de al treilea
lor album, The Number of the Beast,
un album care avea să le schimbe
viețile și cariera și, în ace lași timp,
avea să propulseze definitiv genul
heavy metal în main streamul cul�
turii populare.

Anul 1982 a fost unul plin în al�
bume esențiale pentru heavy metal,
printre care cele ale deja veterani�
lor Judas Priest (Screaming for
Vengeance) sau un disc definitoriu
pentru un întreg subgen (Black
Metal, al formației Venom), dar și
alte apariții, astăzi clasice, ale genu�
lui. Pe lângă acestea, mai puțin cu�
noscut de marele public, un val de
trupe tinere începeau să redefi�
nească muzica rock „dură“ și să îi in�
sufle o nouă energie care avea să
rezoneze imediat cu tinerii din
Generația X – New Wave of British
Heavy Metal (NWOBHM), promo�
vat de trupe precum Diamond
Head, Angel Witch, Tygers of Pan
Tang, Witchfinder General. Dintre
acestea, cea mai importantă avea să
se dovedească Iron Maiden, care
avea să ducă ADN�ul său NWOBHM
la un alt nivel. 

În 1982, Maiden se remarcase
deja ca o formație importantă și de
succes, dar ajunsese la un moment

de răscruce în carieră, renunțând,
în plin succes crescând, la vocalis�
tul Paul Dianno, ale cărui probleme
cu abuzurile nu cadrau cu mentali�
tatea trupei. Înlocuitorul lui, luat de
la puțin cunoscuta trupă Samson,
avea să se dovedească ceea ce an �
glo�saxonii numesc un game chan�
ger pentru Iron Maiden. Nu numai
că Bruce Dickinson avea să aducă o
energie nouă trupei, dar el avea să
se dovedească un important parte�
ner creativ pentru liderul ei, basis�
tul Steve Harris, iar pentru public
unul dintre cei mai magnetici per�
formeri heavy metal.

Încă de la lansare, The Number
of the Beast a fost un succes plane�
tar pentru Maiden, care a trecut
brusc în divizia superioară, ocu�
pând locul 1 în topul albumelor în

Anglia și clasându�se în Top 40 în
SUA. Piața americană a fost (și ră�
mâne) esențială pentru succesul
unui artist, iar dintre trupele tinere
britanice din epocă cele care au avut
această piață în minte de la început
au fost Maiden și colegii de la Def
Leppard. Aceștia din urmă erau mai
favorizați de stilul lor foarte radio�
friendly. Trupa lui Steve Harris, pe
de altă parte, era conștientă că me�
talul său mult mai agresiv avea să fie
o problemă și de aceea, pentru ea, al
treilea album trebuia să atragă cu
adevărat aten ția publicului. The
Number of the Beast avea să îi înde�
plinească acest vis, muzical și vizual,
dincolo de orice așteptări.

În 1982, Maiden avea la dispo �
ziție toate ingredientele pentru o
reușită majoră: rafinase un stil de

metal melodic foarte energic, dar
cu tușe de rock progresiv, o identi�
tate vizuală remarcabilă centrată
pe cea mai populară mascotă muzi�
cală din istorie (celebrul Eddie), o
casă de discuri puternică în spate și
un mod de lucru extrem de profe�
sionist, stăpânit cu o mână de fier
de către Harris și managerul Rod
Smallwood. Cu doza de sânge proa �
spăt adusă de Dickinson, trupeții
aveau să producă un disc de 39 de
minute plin de piese astăzi clasice,
un material numai bun de promo�
vat pentru un public de heavy
metal care, trecând printr�o schim�
bare de generație, era avid de un
sound mult mai provocator decât
doreau să ofere radiourile.

Maiden a cucerit piața ameri�
cană, care prindea din urmă valul

heavy metal. A concertat intensiv,
cântând în deschiderea unor for �
ma ții mult mai populare precum
Scorpions, Rainbow sau rivalii de la
Judas Priest, lăsându�se descope�
rită de un nou public. În folosul ei a
jucat și faptul că a devenit o țintă
pentru grupurile fundamentalist
creștine din SUA, care, din cauza ti �
tlului discului și a coperții pictate
de Derek Rigss, au atacat�o public
ca satanistă. O publicitate foarte
bună, la urma urmei, de care
formația a profitat, deși Steve Har�
ris, compozitorul piesei The Num�
ber of the Beast, avea să fie mirat.
Fiindcă, la urma urmei, melodia,
departe de a fi un mesaj satanic à la
Ghost, este rezultatul unui coșmar
provocat de vizionarea unui film
horror (Omen 2) și a aprecierii pen�
tru un poem din secolul al XVIII�lea
al scoția nului Robert Burns. 

Pact cu diavolul sau nu, The
Number of the Beast a îndeplinit
cele mai nebunești visuri ale lui
Steve Harris. Peste noapte, Iron
Maiden s�a pomenit propulsată în
stratosfera rockului, trecând în doar
câteva luni de la stadiul de formație
care umple sălile la cea de formație
care umple întregi stadioane. Ce a
urmat a fost „elementar“: de�a lun�
gul anilor ’80, Iron Maiden nu a
făcut decât să urce și mai sus pe
treptele succesului și, după o sin�
copă în anii ’90, din 2001 încoace
formația nu a mai coborât de pe tro�
nul de rege al heavy metalului, de�
venind o adevărată instituție mu� 
zicală și pop�culturală, atât prin
uriașul impact asupra a generații de
fani și muzicieni, cât și prin faptul că
a reușit performanța de a nu�și
pierde niciodată publicul, ci doar de
a�l spori de�a lungul vremii. SDC

Patru decenii de când Fiara 
și-a numărat metaliștii

Partea cea mai nasoală atunci când
porți pantofi sport este că, până la
urmă, se rupe și al doilea. Dispare
plăcerea de a te uita la cel bun cum
râde de cel jerpelit. Asta am pățit și
eu. Acum câteva zile, pantoful stâng
a căscat o gură mare, de parcă voia
să�mi spună ceva sau să tragă mult
aer după ce a înotat în stilul torpilă
o lungime întreagă de bazin. Drep�
tul era deja descusut pe lateral, de

parcă făcuse efort în perioada de
convalescență de după operația de
apendicită și i�au pocnit suturile. În
realitate, suferea de hernie de mont. 

Nu prea poți să mergi desculț,
fiindcă există mulți oameni nea �
tenți, mai ales în mall, care ți�ar
putea despica trei unghii dintr�o sin�
gură călcătură. Din respect pentru
falangele care m�au învățat să număr
de la zece la douăzeci, a trebuit să de�
marez procesul de achizi ționare a
unei noi perechi de pantofi sport,
plecând de la prezumția că ehe, nu se
mai fac cum se făceau cândva. M�am
proptit în fața vitrinei unui magazin
de profil și am rămas uluit de câte 

culori și, mai ales, câte modele pu�
teau să existe. O domnișoară amabilă
m�a poftit în interior.

Era ora la care clienții nu dă�
deau buluc, așa că întreaga atenție,
răbdare și tehnică de vânzare activă
a fost îndreptată către mine. În pri�
mul rând am fost informat că a sosit
noua colecție de pantofi sport pen�
tru fotbal pe iarbă. Ergonomici și
ușori, dar ranforsați spre ristul ex�
terior pentru o mai mare putere a
șutului, aceste minuni cu cram�
poane m�ar fi transformat într�un
Messi cu burtică, marcator de hat�
trick�uri în meciurile contra labra�
dorului vecinilor. Dar stați, că asta

nu e tot, am primit și noua colecție
de pantofi sport pentru tenis de
câmp. Nu mă înnebuni, există și ast�
fel de pantofi? Bineînțeles, iar nou�
tatea constă în aderența superioară
pe care o asigură pe suprafața de
zgură. Derapajele controlate către
colțurile terenului nu vor mai fi
prea lungi sau prea scurte, ci per�
fect sincronizate cu forța pe care o
imprimați dumneavoastră. 

Nu s�a lăsat descurajată de fap�
tul că eu nu practic sporturi în care
scorul pare inventat de un copil
care nu știe să numere decât pe să�
rite. Sigur urma să fiu impresionat
de noile game de pantofi pentru
alergare. Cu talpă moale și ușor
cur ba tă pentru cursele de andu �
ranță sau cu cuie înfipte invers 
de cât eram eu obișnuit să simt,

adică spre sol, pentru o super
aderență pe pista de alergare atunci
când aș spulbera recordurile lui
Usain Bolt. 

I�am explicat că Dumnezeu m�a
ținut departe de potlogării, așa că
nu am motive să fug de nimeni.
Caut niște pantofi sport comozi și
rezistenți, pentru mers încet. SDC
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