MIHAI BUZEA –
FRUNZA

REVOLTĂ CU
POEZIE ȘI MUZICĂ

„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din acest volum, care
va apărea în curând în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

Ryū Murakami este printre cei
mai cunoscuți, dar și printre cei
mai controversați scriitori din
Japonia, care își surprinde
din nou cititorii.
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PE URMELE LUI CELIBIDACHE ÎN SUEDIA. INTERVIU CU JURNALISTA CRISTINA LIBERIS

„A fost o provocare,
un munte de urcat“
Pentru că pe 28 iunie se împlinesc 110 ani de la nașterea diri-

susținut de flautistul Ionuț Ștefănescu și de chitaristul

jorului Sergiu Celibidache, la începutul acestei luni, pe 3 iunie

Laurențiu Topală, ocazie cu care a fost lansat și proiectul-

2022 a avut loc la sediul ICR Stockholm un recital instrumental

docu mentar intitulat Pe urmele lui Celibidache în Suedia .

CĂTĂLIN SAVA

Realizat de reprezentanța Institu
tului Cultural Român în Suedia în
colaborare cu Trinitas TV, filmul
documentar prezintă întâlnirile a
trei violoniști importanți în spa
țiul muzical scandinav – Arve
Tellefsen, Christer Thorvaldsson
și Stig Nilsson –, muzicieni care
au cântat sub bagheta marelui di
rijor român.
Sergiu Celibidache a condus
începând din 1962 Orchestra Ra
dio Suedeză, pentru a deveni din
1965 dirijor principal al ceea ce
scandinavii numesc Sveriges Ra
dios Symfoniorkester, astăzi unul
dintre cele mai prestigioase an
sambluri simfonice europene, care
îl recunoaște drept părinte fonda
tor și prim director artistic pe ro
mânul Celibidache. Despre acest
proiect complex la 110 ani de la
nașterea șefului de orchestră ro
mân, un ciclu documentar care în
sumează interviuri și un makingof
al întâlnirilor de la Stockholm și
Oslo ale muzicienilor care au lucrat
cu marele Celi, am stat de vorbă cu
jurnalista Cristina Liberis.
Cristina Liberis, cum ai ajuns pe
urmele lui Celibidache tocmai în
Suedia?

Anul trecut, în luna august, am
primit un telefon de la Bogdan
Popescu, directorul reprezentan
ței ICR la Stockholm, care îmi
spunea că au aflat că mai trăiesc
trei dintre muzicienii care au cân
tat în Orchestra Radiodifuziunii
Suedeze sub bagheta lui Sergiu Ce
libidache și mă întreba dacă nu
vreau să realizez o serie de inter
viuri cu ei. Răspunsul a fost evident
„Da“, dar lam convins să facem un
film documentar dedicat memoriei
marelui dirijor român, mai ales că
anul trecut sau împlinit 25 de ani

repatrierea rămășițelor lui Enescu.
Trebuie să recunosc că sunt pagini
de istorie inedite și necunoscute
publicului larg, din toate perspec
tivele: politic, cultural, economic,
social. Am reușit astfel să înțeleg
multe dintre aspectele controver
sate ale vieții lui George Enescu,
cum ar fi de exemplu plecarea din
țară sau relația lui cu puterea po
litică de la București de la acea oră.
Toate acestea au fost prezentate în
filmul documentar realizat tot
anul trecut și intitulat George
Enescu în Arhivele Diplomatice. A
urmat întâlnirea cu Sergiu Celibi
dache prin intermediul celor trei
muzicieni care au cântat sub ba
gheta lui.
Cât de dificil e de filigranat trecutul în frame-urile unui documentar?

de la moartea să. Și așa a început
aventura. Filmările au fost progra
mate pentru începutul lunii no
iembrie, în funcție de programul
celor trei interlocutori: Arve Tel
lefsen, Christer Thorvaldsson și
Stig Nilsson, muzicieni de renume
internațional.
Deci timpul a fost exprem de
scurt: deplasare, filmări, vizionari,
traduceri, editare. Cert este că, în
ciuda tuturor piedicilor, care nu
au fost puține, am reușit să difu
zăm filmul pe 31 decembrie 2021.
Ai fost jurnalist de front, ai relatat
ca reporter din Afganistan, Israel
și fosta Iugoslavie, ai realizat ultimul interviu cu Yasser Arafat,
apoi ai fost producător de știri, ai
făcut campanii pentru minorități,
pentru a ajunge acum la reportaj
și documentar și la muzică clasică. De unde fascinația pentru
muzică, în special pentru Enescu
și Celibidache?

Reportaj și documentar am mai
făcut dea lungul celor 29 de ani
de când sunt în presă. Cu muzica
clasică mam întâlnit în copilărie
când ascultam cu fratele meu dis
curi la pickup. Bach, Vivaldi, Bi
zet, Verdi. Cel mai mult îmi plăcea
Bach și mam îndrăgostit atât de
tare de muzica lui Adolphe Adam
din baletul Giselle, încât am vrut
să mă fac balerină. Am și fost vreo
câțiva ani la balet, dar eram mult
prea distrată pentru așa ceva. Cu
Enescu mam întâlnit datorită
Festivalului „George Enescu“,
ediția a XXIVa, la care TRINITAS
TV a fost broadcaster oficial al
evenimentului, iar eu am avut,
pot spune, privilegiul, bucuria, să
fac parte din echipa TRINITAS.
Au fost peste o sută de ore de
transmisiuni live ale concertelor
pe pagina oficială și pe pagina de
dicată enescu.trinitas.tv, 23 de
ediții zilnice „Agenda Festivalu
lui“, 22 de reportaje, peste 20 de

interviuri realizate, deplasări în
orașe europene și din țară parte
nere (Berlin, Dresda, Salzburg,
Milano, Florența, Cremona, Mo
dena, Cluj, Sibiu, Timișoara, Ba
cău), două care de televiziune
echipate cu 30 de camere, sprijin
logistic acordat jurnaliștilor acre
ditați din întreaga lume, în total
peste 50 de ore de emisie dedicate
festivalului pe TRINITAS TV. A
fost o altă provocare extrem de
grea pentru toată lumea, dar a
meritat. Echipa a demonstrat că
se poate. Așa mam întâlnit cu
George Enescu și așa am ajuns și
la povestea Festivalului descope
rită datorită echipei Arhivelor Di
plomatice din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe. Am avut șansa
să studiez cele 32 de dosare din
Fondul Special al Arhivelor care
se referă la începuturile Festiva
lului și Concursului „George Enes
cu“, drepturile de autor asupra
operei marelui muzician român și

Cu o documentare bună nu este
dificil. Am început căutările se
rioase prin arhive în momentul în
care am avut de realizat filmul do
cumentar Preoții români, jertfă și
rugăciune pentru Unire despre
implicarea preoților în timpul Ma
relui Război. Trebuie să recunosc
că ma fascinat subiectul, mai ales
că nu a existat o lucrare unitară pe
această temă. A fost un soi de puz
zle de realizat din arhivele tuturor
Mitropoliilor, din memorii. Și așa
am ajuns să cunosc multe lucruri
care nu se predau la școală despre
Primul Război Mondial, despre ce
a urmat, consecințe, trădări, prie
tenii adevărate, familia regală și
așa mai departe. A fost întradevăr
un filigran.
Se poate vorbi aici și de o
seducție a arhivelor?

Poate fi și o seducție a arhivelor,
poate fi și o dorință de a cunoaște
mai multe din surse diferite, de a
afla adevărul. Arhivele sunt o sursă
de încredere, pentru că oferă măr
turii de neînlocuit ale trecutului,
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reprezentând memoria națiunilor
și societăților, și ne arată funda
mentul identităților lor. Constituie
o moștenire culturală inestima
bilă, o sursă principală de infor
mații, obligații și drepturi, co
lective sau individuale. Pe de altă
parte, cunoscând direct de la surse
cum sau desfășurat lucrurile întrun
anumit moment al istoriei noas
tre, reușești să înțelegi momentul
prezent.
De ce te-ai oprit la perioada
scandinavă a marelui Celi, una
destul de turbulentă pentru marele dirijor, care la 50 de ani
reușește să transforme într-o
perioadă record o orchestră necunoscută într-un aparat simfonic de lux?

Cum spuneam, filmul a plecat de
la propunerea de a realiza inter
viuri cu muzicienii care au cântat
sub bagheta lui la Stockholm: Arve
Tellefsen, Christer Thorvaldsson
și Stig Nilsson. Pe de o parte,
această perioadă a fost una fru
moasă și dificilă pentru ei, o pe
rioadă care ia marcat, așa după
cum și declarau. „Eram foarte tâ
năr, aveam în jur de 20 de ani când
lam întâlnit pe Sergiu Celibida
che. De fapt, el șia lăsat amprenta
asupra mea și mia influențat toată
viața, toată viața mea muzicală,
întrun fel el a fost întotdeauna
prezent atunci când am interpretat
bucăți pe care leam cântat cu el în
turneele și concertele din Suedia,
atunci gândurile mele sau îndrep
tat de la sine către el“, declara Chris
ter Thorvaldsson. În 1962, atunci
când Celi a ajuns la Stockholm, Or
chestra Simfonică a Radiodifuziu
nii Suedeze era în formare. Înce
puturile împreună nu au fost
ușoare, în special pentru muzi
cieni. Unii erau foarte tineri, alții
erau obișnuiți cu un cu totul alt stil
decât cel pe care îl întâlneau acum
la vulcanicul și deloc diplomatul
Celi. Pe de altă parte, pentru Celi a

fost o perioadă neagră, a fost o pro
vocare, un pariu pe care la câștigat
întrun final. Au fost nouă ani cu
peste 190 de concerte, turnee, in
clusiv în România, în zone fără săli
de spectacol și fără acces la eveni
mente culturale. Celi punea ac
centul pe educație, își dorea ca
muzica să ajungă la cât mai multe
suflete, așa că a susținut cu Or
chestra pe care o formase concerte
în săli de sport, în hangare, în
școli. În cele 47 de minute ale fil
mului, spectatorul reușește să
înțeleagă cine a fost Sergiu Celibi
dache, cum vedea el muzica, de ce
Suedia și cât de mult a însemnat el
pentru cultură scandinavă.
Ai început acest proiect în noiembrie 2021. Cum a fost?

A fost foarte dificil, pentru că tim
pul de realizare a fost scurt și la
fiecare pas părea că spiritul lui
Celi se opune prezentării perioa
dei lui artistice scandinave. Dar
am izbândit. Și, din ceea ce am
văzut, publicului ia plăcut, a fost
și este interesat de personalitatea
lui, de această perioadă mai puțin
cunoscută nouă, românilor.
El se numește Despre Sergiu Celibidache, cu dragoste, după 25
de ani. Spune-mi de ce după 25
de ani și, mai ales, de ce cu dragoste?

Trebuie să mărturisesc că inițial
sa numit Despre Sergiu Celibida
che, cu dragoste, după 50 de ani.
Era o jumătate de secol de când
Sergiu Celibidache plecase de la
Orchestra Radiodifuziunii Sue
deze. Însă, întrun final, am decis
să marcăm și prin titlu cei 25 de
ani de la moartea marelui dirijor
român. De ce cu dragoste? Laș
lăss pe Arve Tellefsen să răs
pundă: „Celibidache mia făcut o
impresie foarte puternică. Era ex
trem în interpretările sale și cred
că eu am preluat mult în interpre
tările mele din modul în care

Celibidache lear fi făcut. Dar eu
nu cred că sunt o natură la fel de
extremă ca Celibidache. Ce vreau
să spun cu extremul era de fapt
vorba de nuanțe – foarte, foarte
slab sau foarte, foarte puternic, și
tempoul foarte rapid sau foarte
lent. Ne ducea la extreme, ceea ce
ma impresionat foarte mult.
Contrastul în muzică era foarte
important pentru el, dar la vioară,
ca solist, nu este posibil să faci lu
cruri la fel de extreme așa cum
putea face o orchestră simfonică.
Nu am mai întâlnit un dirijor care
să te ducă la extreme, în toate
privințele, așa cum făcea Celibi
dache. Era cu totul special și de
aceea lam iubit pe Celibidache“.
Să lucrezi cu un dirijor că Celibidache a fost dintotdeauna o
afacere de dragoste, scandal și
repetiții foarte lungi. Cum ți sau părut amintirile celor trei
violonișți, Arve, Christer și Stig,
despre Celi?

Emoționante. Se despărțiseră de
50 de ani, dar este la fel de prezent
în viața lor și acum. „Toți cei care
au lucrat cu Celibidache lau luat
cu ei mai departe. Pentru mine
personal, întâlnirea cu el a fost
prima mea întâlnire profesională
cu viața muzicală, primul meu
serviciu întro orchestră și de
aceea efectul a fost și mai puter
nic. Apoi, cântând mai târziu anu
mite piese, miam adus aminte în
special de nuanțele lui Celibida
che: claritatea, transparența,
acestea leam luat cu mine. Abso
lut, sigur că el nea influențat. În
special abordarea lui tonală pe
care am duso cu noi mai de
parte“, mărturisea Stig Nilsson.
„Cel care a reușit să facă orchestra
să aibă tonalitatea unui singur
corp, echilibrul era realizat cu
minuțiozitate. Când interpretam
muzică impresionistă, Debussy,
La Mer sau Ravel, genul acesta de
muzică, era foarte clar câtă cu
loare crea. Era un maestru al pic
turii cu armonii și tonalități“, ne
spunea Christer Thorvaldsson.
În înregistrări apare și istoricul
Radu Lăzărescu, cine e acest
domn? Când urmează să-i apară
cartea despre Celibidache?

Radu Lăzărescu este un nume cu
noscut în Suedia. Clasicist, bizan
tinist, colaborator al Institutului
de Studii SudEst Europene al
Academiei Române, colaborator
al muzeului regal de arheologie
din capitala Suediei și a lucrat la
muzeul de antichități meditera
neene. El este cel care a pregătit
timp de cinci ani expoziția Aurul
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dacic, vernisată în 2004, la Stoc
kholm. Dar nu numai interesul
pentru istorie și filologie lau făcut
cunoscut în spațiul scandinav, ci și
faptul că deține în acest moment,
după 35 de ani de căutări, cea mai
importantă arhivă dedicată lui
Sergiu Celibidache. Pasiunea pen
tru Celi și muzică la făcut să
ajungă și la Munchen. Cartea pe
care ia dedicato lui Sergiu Celi
bidache ar trebui să apară anul
acesta cu sprijinul reprezentanței
ICR de la Stockholm.
Ai lucrat pentru acest proiect cu
muzicieni, dar și cu oameni din
ICR, unul dintre puținele proiecte
cu siguranță memorabile în ultimii ani ale acestui for care are
drept misiune vizibilitatea culturii
noastre. Cum a fost colaborarea?

Colaborarea cu ei a fost foarte
bună. În primul rând trebuie să le
mulțumesc că sau gândit la mine
pentru a realiza interviurile. Eu
însă am ales să fac ceea ce știu mai
bine și am lăsat partea muzicală
unui om care știe mult mai bine
decât mine ce este muzica: produ
cătorul muzical al TRINITAS TV,
jurnalistul și muzicianul Lauren
țiu Topală. Revenind la colegii de
la ICR Stockholm: am trecut îm
preună prin toate etapele de foc
ale acestei producții. Am străbătut
Suedia împreună în mașină spre
Oslo, acolo unde era stabilită în
tâlnirea cu cei trei muzicieni, cele
cinci ore de interviuri realizate în
casa lui Arve Tellefsen leam trăit
tot împreună, am depășit îm
preună situații care mai de care
mai furtunoase și piedici de toate
tipurile. Simona Chițan a fost cea
de la care a plecat ideea și mai apoi,
tot împreună, am reușit să facem și
DVDul care conține filmul docu
mentar și cele trei interviuri sepa
rate cu fiecare dintre muzicieni în
parte, interviuri care au fost difu
zate în România sub genericul emi
siunii Lumea în armonie, realizată
de Laurențiu Topală.
Despre Laurențiu Topală, cel
care a realizat interviurile, muzician, profesor și jurnalist. Cum
e să lucrezi cu un jurnalist care
știe și note muzicale?

În cazul unui asemenea proiect, și
nu numai, îți asigura un confort
să știi că te poți baza pe el. A fost
o muncă de echipă, o echipă din
care au mai făcut parte camera
manul Valentin Micu, editorul de
montaj Bogdan Aursachioaei (cel
care a realizat și grafica filmului),
interpretarea a fost asigurată de
Arina Stoenescu, traducerea de
Asa Apelkvist.

Recitalul din 3 iunie care a
prefațat lansarea DVD-ului i-a
adus în fața publicului suedez
pe chitaristul Laurențiu Topală,
dar și pe binecunoscutul flautist
Ionuț Ștefănescu, cu un program de la Lipatti la Doina Rotaru. Oricât de buni ar fi acești doi
instrumentiști, și vorbim de doi
muzicieni excepționali, cât de
greu ar fi fost să duci o orchestră românească (Orchestra Română de Tineret, de exemplu) la
Stockholm? Sau e o întrebare
din categoria fantasmagoriilor?

După ce am terminat filmul, la în
ceputul anului, am discutat cu co
legii de la Stockholm de varianta
lansării filmului în spațiul scandi
nav, mai ales că anul acesta se îm
plinesc 110 ani de la nașterea lui
Sergiu Celibidache. Și ne gândeam
că ar fi nimerit ca evenimentul să
aibă loc în Sala Radio, acolo unde
este amplasată și o placă în memo
ria celui care a pus pe harta scene
lor lumii această orchestră. La fel,
ideea era să organizeze un concert
sub bagheta unuia dintre marii
noștri dirijori ai momentului și cu
o orchestră din țară, plus cei patru
muzicieni din film: Laurențiu To
pală împreună cu Arve, Stig și
Christer. Însă constrângerile buge
tare – și nu numai – au redus totul
la acest eveniment care a avut loc
pe 3 iunie. Ne bucurăm că a avut
loc și așa.

Ce e Celibidache pentru tine,
Cristina Liberis, acum la finalizarea acestui proiect?

A fost o provocare, un munte de
urcat. Este una dintre marile per
sonalități române căreia am reușit
să îi cunosc o parte din viață, să
apreciez tot ce a făcut și să îl pot
promova de câte ori va fi nevoie.
Unde găsim DVD-ul?

Deocamdată, DVDul este pentru
publicul suedez. Lucrăm acum și
la varianta în limba engleză pen
tru a putea fi accesibil și pe alte
meridiane. SDC
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Jurnalul mizantropului nomad (3)
Un singur cuvânt ne mai poate
astăzi rezuma: continuăm.
Luni, 20 iunie
Viața în Valahia astăzi mi se pare
insuportabilă, dacă alegi să mai
trăiești acolo și nu urli la fiecare
pas, în fața nedreptăților care se
întâmplă, ești complice. Iar eu nu
pot fi complice. Îmi rămâne doar
exilul.
O notă de acum șase ani, de
când România luase bătaie de la
Albania la EURO 2016 (ultimul
turneu final la care sa calificat
naționala de fotbal masculin, pro
babil, pentru tot restul vieții me
le): „E bine că ni sa luat și dreptul
prostului fudul la o comparație
care să îl arate superior: e bine
că ni sa luat Albania. Pe de altă
parte, bulgarii nici nu sau cali
ficat“.
O notă de acum opt ani (me
reu valabilă): Truismul meu pre
ferat – cine se scoală de dimi
neață doarme mai puțin.

Duminică,
19 iunie
Am auzit două frumoase proverbe
turcești. Le redau întocmai: „Prie
tenii știu să tacă împreună“ &
„Cutia goală face mai multă gălă
gie“. Liniște, deci.
Relectură extrem de utilă:
Din ce este făcut un măr?, cartea
de convorbiri dintre Amos Oz și
Shira Hadad. Cartea asta face sin
gură cât doisprezece ani de în
vățământ în România.
Sâmbătă, 18 iunie
O notă de acum patru ani: ar tre
bui contestată expresia „de ne
contestat“.
Altă notă de acum patru ani,
de pe vremea lui Dragnea: Româ
nia a mai avut dictator un semi
cizmar semianalfabet. E ok, ăsta
e nivelul.
Un frumos poem involuntar
tot de acum patru ani: chiar așa,
ce o mai face Tăriceanu, de ce nu

e încă la pușcărie? Mister. Poe
mul, deci:
Țara cea mai coruptă
(de Tăriceanu)
România a devenit
cu ajutorul DNA
țara cea mai coruptă
din Europa.
Vineri, 17 iunie
Dormi liniștit, Ciucă guvernează
pentru tine.
Am urmărit și eu compune
rea aia recitată de alde Hellvig și
nu înțeleg de ce au uitat să anunțe
înainte: genul programului – co
medie.
Când îl auzi pe Eduard Hell
vig vorbind parcăl vezi pe Ed
mond Tălmăcean dansând sunt
rău, sunt rău, cine e rău?
Of, săracul Hellvig are 48 de
ani și încă na ieșit la pensia spe
cială. Cât îl vor mai chinui vlahii
pe bietul om?

O notă de acum patru ani: La
cum merge și „Justiția“, propun și
sloganul DNA să vină/ să se ia!
Joi, 16 iunie
Nu știu dacă se mai difuzează la
televiziunile vlahe îndrăgitul se
rial Trăsniți în NATO, dar ar fi fru
mos să se și săși joace și tov. gen.
dr. Ciucă propriul rol.

ANDREI CRĂCIUN

Zglobiu Iohannis. Poate trece
de la pas cu pas la pasul ștren
garului.

E drăguță geamandura în for
mă de cruce, dar eu aștept una în
formă de Ciucă.

Miercuri, 15 iunie
Au vlahii vorba lor: mai rău nu se
poate. Ba se poate. Burleanu pre
ședinte și Stoichiță premier și se
poate, se poate.

Luni, 13 iunie
Am citit că bulgarii și moldovenii
șiau pierdut mințile și bagă prin
guverne oameni școliți pe la Har
vard, mai mare rușinea. Ca să ce,
bulgarilor? Ca să ce, moldavilor?
Lasă că vor plânge ei și vor vrea să
le dăm noi doctori deai noștri de
la școlile de securiști.

Marți, 14 iunie
Idee de reformă în spațiul vlah:
Iohannis și ROAlert să fie co
masați.
Acum, ca să se distreze vlahii,
ar fi frumos să dea evaluarea aia
națională și alde Ciucă & Ciolacu.

CULEGĂTORUL DE HARFE

Ar fi frumos săl pună cineva
pe tov. gen. dr. Ciucă să explice,
așa cum doar el ar ști, ce este și la
ce se folosește inflația. SDC

Romanul Vizuina de aur de Cătălin
Partenie a apărut în limba spaniolă
Romanul Vizuina de aur (Poli
rom, 2020) de Cătălin Partenie a
apărut recent la editura spaniolă
Impedimenta, în traducerea Lau
rei Fernández, cu titlul La Madri

guera Dorada, și a fost lansat mier
curi, 6 iunie, la Libreria Rafael Al
berti, în cadrul Târgului de Carte
de la Madrid. La lansare au parti
cipat autorul, alături de Enrique

Redel, directorul Editurii Impedi
menta, și Juan Suárez, realizato
rul emisiunii La libélula, difuzată
de Radio 3 (Radio Nacional de
España). În deschiderea eveni
mentului, Cătălin Partenie și
Pablo Sangil Pérez au interpretat
la chitare electrice piesa El Blues
de la Madriguera, compusă de Că
tălin Partenie. Printre cei aflați la
lansare sa aflat și scriitorul co
lumbian Hector Abad Faciolince.
Vizuina de aur este laureat al
Premiului „Traian Olteanu“ pen
tru Debut 2020, acordat de Filiala
Iași a Uniunii Scriitorilor din Ro
mânia, al Premiului Saloanelor
„Liviu Rebreanu“, Concursul Na
țional de Proză „Liviu Rebreanu“,
2021 și a fost nominalizat la Festi
val du Premier Roman de Cham
béry, 2021.

DESPRE CARTE
București 1988. Paul este stu
dent la Filosofie, are un set de tobe
și un plan secret: vrea să fie ex
matriculat și să se angajeze ca ba
terist la un restaurant, întro for
mație. Planul îi reușește, dar lucru
rile iau o întorsătură neașteptată
și Paul își face un nou plan.
„Acest roman vorbește doar
aparent prin cuvinte, adevărata lui
limbă este muzica. Cuvintele sunt
ca o cortină. Odată ce le deschizi, pe
scenă se cântă. Cu personaje cele
bre, precum libertatea, prietenia,
dragostea.“ (Peter Kerek)
Cătălin Partenie predă filo
sofie la Facultatea de Științe
Politice a Școlii Naționale de

Studii Politice și Administrative
din București. A studiat filosofia
la universitățile din București,
Oxford, Heidelberg și Glasgow. A
editat mai multe volume, printre
care: Plato: Selected Myths (Ox
ford World’s Classics, 2004),
Plato’s Myths (Cambridge Uni
versity Press, 2009) și In Fiction
We Trust (Polirom, 2016). Po
vestirea sa Gudrun (scrisă în en
gleză) a obținut Honorable Mention
la ediția din 2019 a Concursului
Literar Frank McCourt și a fost pu
blicată în „The Southampton Re
view“ (New York). The Golden Bur
row este primul său roman (scris în
engleză); Vizuina de aur este ver
siunea acestuia în română. Peter
Kerek va regiza la Unteatru o
adaptare scenică a romanului
scrisă de autor. SDC
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Arta de a ﬁ nemulțumit – câteva ilustrări
Scriam săptămâna trecută că
există o artă a nemulțumirii. E
ușor să fii nemulțumit așa, ca tot
omul, să simți frustrări și ran
chiune și să le reverși necontro
lat asupra lumii din jur. Asta
poate face oricine. Nu trebuie
cine știe ce talent sau pricepere.
Ceea ce sugeram eu e că există și
un alt fel de nemulțumire, o
nemulțumire pe care, dacă știi să
țio controlezi, canalizezi și eli
berezi, se poate dovedi utilă. Și,
pe deasupra, e una mult mai rafi
nată – o nemulțumire cu stil,
dacă vreți. Una în care recunoști
imediat profesionistul sau cel
puțin talentul nativ.

îmi vine în minte e dintro schiță
binecunoscută – un „moment“ –
a(l) caracterologului Caragiale,
intitulată Situațiunea. Acolo ami
cul Nae, o chintesență a nemul
țumirii balcanice, se plimbă noap
tea pe stradă, aparent cutremurat
de griji, și îl informează pe priete
nul lui narator că „este o criză, mănțe
legi, care poți pentru ca să zici că
nu se poate mai oribilă... Sa ispră
vit...“. El anunță că „bate falimentul
la ușă“, că „nu mai e nici un patrio
tism“, și pe deasupra sa dus naibii
și rapița: „Rapița, moft!“. Doar că
amicul Nae bântuie noaptea cu vi
ziunile lui apocaliptice, îngrijorat
de soarta națiunii și a lumii, fiin
dcă soția lui e în durerile facerii,
iar el nu poate suporta momentul,
așa că – zice el – „mă plimb așa de
colo până colo; mai beau o bere, un
macmahon, un șvarț, mai vorbesc
cu un prietin, trece vremea...“.
Nemulțumirea lui față de criza
din țară, jucată cu convingere și,
presupunem, rafinată prin exerci
țiul nașterilor soției, e una de
transfer. Îi ia de pe umeri povara

grijii autentice, deplasândo în
spre nemulțumirea față de „situa
țiune“, care ne îngrijorează pe toți
la fel de tare, fiindcă tuturor ne
pasă de patrie la fel ca amicului
Nae. Doar că lui îi pasă cu stil.
Arendașul român din schița
omonimă a lui Caragiale este tot
un artist al nemulțumirii. La plân
gerile țăranului încărcat de clăci și
dări cum că are casă grea, își eta
lează și el poverile vieții: „patru
copii aci, două fete la oraș în pen
sion... Doi băieți la Paris...“, apoi
conchide: „Vezi că și eu am greutăți,
măi Ioane?“.
Însă țăranul, neinițiat în arta
nemulțumirii stilate, se încăpățâ
nează să ceară dreptate, ceea ce n
are cum să nul înfurie pe arendaș,
care, exasperat de incapacitatea de
înțelegere a lui Ion, începe să îi care
pumni în cap. Un gest exagerat,
sigur, dar explicabilă prin frustrarea
celui ce înțelege că, etalânduși ta
lentul întrale nemulțumirii, doar
pierde vremea cu țăranul lipsit de
subtilitate. Un exemplar artist al
nemulțumirii, de la care încă mai

putem învăța, este și Ilie Moro
mete al lui Marin Preda. Merită
recitită scena în care, așteptat
acasă de oamenii de la fisc, Moro
mete pătrunde în curte copleșit
de o nemulțumire funciară. Strigă
la nevastă (despre care știe bine
că nu e acasă), își apostrofează bă
iatul, pe Paraschiv, fiindcă a lăsat
furca în cale, și abia apoi, brusc, ca
întro continuare firească a ne
mulțumirii sale față de familie, se
întoarce spre agentul fiscal și îi
strigă „Nam!“. De aici începe o
scenă a târguielilor și intimidări
lor în care, deși în realitate e întro
poziție de inferioritate, Moro
mete pare să dirijeze mersul lu
crurilor.
Exemple sar mai găsi, dar eu
zic că deja se vede cât de util e acest
talent social pe care unii îl au, iar
alții – presupun – îl pot învăța: să îți
controlezi, să îți dirijezi, să îți joci
nemulțumireaînlume (heidegge
rian vorbind) pentru a trăi cât mai
mulțumit în acea lume. Nu e ceva
la îndemâna oricui și nici nu se
găsește chiar peste tot în lume. Sunt

Note umﬂate și tensiuni
în creștere la PSD

disciplinelor respective nau
înțeles exact despre ce este vorba.
Dar să spui după doi ani în care
școala a fost aproape facultativă
că stăm minunat de bine și că am
avut subiecte fericit întocmite nu
e doar o scăpare, ci o afirmație
fără acoperire, făcută nu de un
om care probabil că este un uni
versitar respectabil, ci de un poli
tician care coafează realitatea
doar pentru că dă bine la public.
2. Direcția Națională Antico
rupție a cerut Parlamentului ridi
carea imunității lui Adrian Ches
noiu, ministru al Agriculturii în gu
vernul Ciucă. Acesta este acuzat de
abuz în serviciu. Potrivit DNA, în
perioada februarie – aprilie 2022,
ministrul Chesnoiu ar fi determi
nat o persoană din subordine, la
vremea respectivă membru în mai
multe comisii de examinare, săi
furnizeze unui coleg (persoană de
încredere a ministrului) o parte
din subiectele concepute pentru
probele scrise ce urmau a fi sus
ținute pentru ocuparea unor pos
turi, inclusiv de director, la unele
direcții agricole județene.
Rămâne de văzut unde duc fi
rele și dacă ministrul Chesnoiu a
acționat de capul lui sau dacă nu
cumva acel coleg de care vorbește

Cum în viața reală sunt situații și
situații și fiecare cere mai multe
explicații decât aș putea oferi eu
aici, prefer să dau câteva exemple
din literatură. Nu e o alegere în
tâmplătoare dacă mai credem că
arta reflectă sau imită sau ilus
trează sau simbolizează viața sau
că, oricum, are cât de cât legătură
cu ea. Și cel dintâi exemplu care

Voi aborda două teme în acest
comentariu, pentru că ambele mi
se par relevante. Prima se referă
la uimitoarele rezultate ale elevi
lor obținute la Evaluarea
Națională, iar a doua are ca su
biect ieșirea din hibernare a DNA
și ancheta bombă care îl vizează
pe ministrul Agriculturii, social
democratul Adrian Chesnoiu.
1.Peste 80 la sută dintre elevii care au
terminat clasa a opta au luat peste 5 la
Evaluarea Națională. Nimic neobiș
nuit până aici dacă nu am compara cu
ceea ce sa petrecut în anii anteriori.
Este cel mai bun rezultat din ultimii
zece ani, de când sau introdus came
rele de luat vederi în sălile de examen.
Culmea, în 2012 ministru al Educației
era tot Sorin Cîmpeanu.
Avem o generație de elevi atât
mai bine pregătită? Dacă îl ascultăm
pe ministrul Educației, am putea
crede că adolescenții României sau

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
pus serios cu burta pe carte. Afirmă
domnul ministru că subiectele din
acest an au fost extrem de bine for
mulate. Cu alte cuvinte, în anii an
teriori au fost niște dascăli neinspi
rați, care nau știut cum să formu
leze cerințele pentru o lucrare.
Dacă ne uităm însă la subiectele ex
trem de bine formulate de anul
ăsta ne pufnește râsul. Care este re
zultatul calculului 10+10:10? Opu
sul numărului 5 este…
Mai vreți? Cred că e destul.
Subiecte tip grilă dau și studenții

(cei de la Medicină sunt sătui de
întrebările capcană), dar ca să știi
care este opusul lui 5 nu trebuie
neapărat să treci pe la școală.
Sigur că actuala generație a
prins doi ani de pandemie, iar școala
online a fost pentru unii mai degrabă
o vacanță continuă, dar asta nu în
seamnă că tu, comisie de examen,
formulezi subiectele astfel încât să ia
de la 7 în sus toți candidații. Întreba
rea e mai degrabă cum Dumnezeu cu
asemenea subiecte simple aproape
20 la sută dintre elevi au picat la Eva
luarea Națională?
Nu cred că e cazul să ne fu
răm singuri căciula. Examenele
din acest an au fost o formalitate,
iar procentul celor care leau pro
movat nare nici o relevanță. Sigur
că au existat ani în care subiectele
au semănat mai degrabă cu cele de
la olimpiadele naționale, în timp ce
unele cerințe au fost atât de prost
formulate, încât nici profesorii

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

convins, de exemplu, că americanii,
cu zâmbetul lor social, ar pricepe
greu utilitatea acestei arte a nemul
țumirii și ar învățao și mai greu.
Dar noi, balcanicii, cu fețele noastre
aproape mereu încruntate, de parcă
am duce în spate povara întregii
lumi, am putea oferi niște cursuri de
inițiere. Parcă și văd un curs magis
tral întro sală de conferințe imensă
dintrun hotel mediteraneean de pe
Coasta de Azur, cu un început ful
minant al invitatului special din
Balcani: „Și acum, cu toții împreună:
«Vai de curu» meu! Vai de cozonacu’
meu!»“. SDC

DNA no fi vreun lider important
de prin PSD. De remarcat de
această dată reacția PSD. Partidul
nu sa mai strâns arici în jurul
celui vizat de procurori, ci a lăsat
ancheta săși urmeze cursul. Mai
mult, Chesnoiu șia anunțat ime
diat demisia de la Agricultură, iar
votul în Parlament pentru ridica
rea imunității este programat
marți.
Cu siguranță însă că ieșirea
din hibernare a DNA a enervat
PSD. „Cum adică să vină procuro
rii și să înhațe iar oamenii noș
tri?“ „Oare no fi comandă politi
că, mai ales că în ultimele zile am
ridicat tonul în coaliție și lam cri
ticat pe Ciucă?“ PSD nu mai e con
dus de oamenii care erau în jurul
lui Dragnea, astfel că asemenea
păreri sunt formulate deocam
dată în interiorul PSD.
Întrebarea e dacă vom mai
vedea și alți socialdemocrați de
frunte anchetați de procurorii an
ticorupție. Dacă întradevăr așa
se va întâmpla, atunci posibil să
vedem destule reacții critice prin
PSD. Iar dacă anchetele îi vor
ocoli pe fruntașii liberali, proba
bil că nervii se vor înteți și sar
pune problema continuității gu
vernării în actuala formulă. SDC
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Confesiune blues
Greu să scriu despre un disc pe care nu-l pot cumpăra, deoarece aproape toți banii disponibili sunt arvuniți necesarei
operații de cataractă! Ce să fac? Profit de prietenie și-l împrumut în versiune digitală, știind încă din start că nodul frustrării va fi anevoie de înlăturat de pe șoseaua gâtului, oricât alcool aș folosi drept ajutor.

DUMITRU UNGUREANU
Necazul meu e un moft, un fleac
față de necazurile altora, compa
trioți sau compământeni. Suferă
fiecare de ceea cei este dat, dacă
nu cumva își provoacă durerea
singur, în ciuda soartei.
Aș minți dacă maș preface că
obiectul momentan lipsă de pe
platanul pickupului numi îndrep
tățește sentimentul de melancolie
înecat în tăria distilată a roadelor
pământului. Dar și digital poți auzi
ce transmite interpretul, dacă șia
pus sufletul în cântec! Asta e una
dintre calitățile bluesului, indiferent
că este cântat în limba maternă sau
în limba lui universală, engleza: te
readuce în locul unde teai născut, fie
un oraș fără identitate bine definită,
fie casa dintro curte uitată de
Dumnezeu peun șleau înfundat. Să
pretind că bluesul nu mă trimite la
vatră? „Bluesul spune adevărul întro
lume de minciuni“, afirmă Charlie
Musselwhite pe noul său disc.

Născut în Kosciusko, Mississi
ppi, 1944, Charlie Musselwhite a
beneficiat de înțelegerea părin
ților, de la care a moștenit încli
nația muzicală, fiind ei înșiși
instrumentiști amatori. De la 3 la 18
ani, Charlie a crescut și a învățat să
cânte în miticul Memphis, Tennessee,
întro perioadă în care muzica blues,
soul, rock și oricare alt gen senzual
cucerea inimile unei populații pe cât
de dornică de distracție, pe atât de
închistată în prejudecăți rasiale
soldate cu violențe.
De la Memphis la Chicago,
pasul era firesc, iar Memphis
Charlie, cum șia zis urcând în
„orașul vânturilor“, a câștigat
suficientă notorietate cât să fie
inclus în antologia firmei Vanguard,
Chicago Blues Today!, din 1966.
Apoi, odată cu albumul din 1967,
Stand Back!, Musselwhite avea să
intre în rândul celor puțini, negri
sau albi, prin care bluesul își spunea

ROCKIN’ BY MYSELF

șiși sufla durerile, grație canalelor
muzicuței prevăzute cu lamele
metalice: Sonny Boy Williamson,
Little Walter, Big Walter Horton,
Junior Wells, Paul Butterfield.
Anii următori, vreo 15, Mus
selwhite a umblat dea lungul și
dea latul Americii, cântând în
cele mai diferite cluburi și locuri,
a înregistrat multe discuri, fie în
numele său, fie invitat de alți
confrați, a pierdut două neveste și,
ca orice bluesman, a băut zdravăn,
până când sa căsătorit a treia oară
cu Henrietta. Și, cum se întâmplă
câteodată cu unii artiști, femeia
aceasta sa dovedit ai fi îngerul cel
bun, care la ținut în viață (în
ciuda unor accidente de circulație
aproape mortale) și la reașezat în

curentul sănătos (nu mainstream)
al showbizului. Dacă amintesc și că
la convins să se lase de băutură, te
pomenești că iubitorii „adevărați“
de blues îl vor considera un trădător
al „sfintelor idealuri“! Fiindcă, nui
așa, bluesul fără băutură, e ca sexul
fără femeie! Sau fără bărbat, vor
bind dinspre femeie...
Faptul că „sa cumințit“ ia dat
altă prestanță în lumea neso
fisticată a bluesmenilor. Ia adus și
premii, la făcut și generos: pre
zența pe discul din 2012 al prie
tenului nostru Marcian Petrescu o
atestă. Obosit de drumuri, sa

stabilit acasă, în Clarksdale,
aproape de ground zero al blues
ului, unde șia înființat propria
firmă de editare și a înregistrat,
bătrânește, câteva dintre discurile
sale pline de suflet. Între ele se
numără și cel mai recent, Mi
ssissippi Son (2022, Alligator
Records), cu 14 piese, clasice și
autobiografice, interpretate sin
gur (chitară, voce, muzicuță) sau
cu doi prieteni: Barry Bays, basist
acustic, Ricky Martin, baterie.
Musselwhite se confesează despre
viața sa. Nam cum săl îngân. As
cultațil. SDC
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Când o idee devine realitate
Îmi propusesem să văd
un spectacol la Minack
House încă din 2018,
când, documentându-mă
în vederea scrierii unui
articol, chiar pentru
„Suplimentul de cultură“,
descoperisem acest loc
minunat care atrage
turiști din toată lumea.
Frumusețea zonei aduce
oamenii aici, în principal,
dar și Minack Theatre, cel
mai bun exemplu ﬁind
eu însămi. Iată ce scriam
sub genericul acestei
rubrici, în urmă cu
niște ani.
„Spectacolul în aer liber are tra
diții frumoase în Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Unul dintre inedite este în Corn
wall, pe coastă, în satul Porth
curno. Povestea începe în 1920,
când Rowena Cade a cumpărat o
proprietate cu 100 de lire sterline,
cu intenția de a construi acolo o
casă în care să locuiască. A și
făcuto, e Minack House. Niște ani
mai târziu, Cade șia oferit gră
dina pentru susținerea unor re
prezentații cu o producție shakes
peariană, Visul unei nopți de
vară (1930), apoi, vara următoare,
pentru Furtuna. Interesul publi
cului a împins lucrurile mai de
parte. Prezentarea spectacolelor
necesita o minimă amenajare, pe
care Rowena și ajutoarele ei au
făcuto cu uneltele obișnuite
dintro gospodărie.
A fost începutul unei activi
tăți extinse pe mai mulți ani, în
care Rowena Cade a crezut în
treaga viață. Ceea ce azi e conside
rat unul dintre cele mai uimitoare
teatre în aer liber, tăiate în piatră,
e rezultatul pasiunii și al unei
munci făcute cu mâinile și cu mij
loace ce țin de meșteșugărie. Fire
de artist, Cade sa implicat cu pa
siune în acest proiect realizat cu
puterile ei și cu sprijinul localnici
lor. Creativitatea sa manifestat din
plin nu doar în pregătirea amfitea
trului, ci și în multe alte detalii: pe
scaunele din piatră sunt scrise ti
tlurile unor spectacole prezentate
aici; modele nonfigurative realizate

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

cu o șurubelniță au devenit orna
mente ce pot fi văzute și azi.
Spațiul a căpătat forma apro
piată de cea prezentă în anii ’30,
iar eforturile și modalitatea de
amenajare sunt neobișnuite și ad
mirabile. Câteva tone bune de
piatră au fost decupate manual
pentru a transforma un pisc întrun
fabulos spațiu teatral. În fiecare
vară, din iunie până în septem
brie, se desfășoară o stagiune tea
trală, dar teatrul e vizitabil în
cursul întregului an. Din amfitea
trul modelat în piatră se poate ad
mira marea și asculta muzica
talazurilor.“
CÂT CUPRINZI CU OCHII, UN
NESFÂRȘIT FUNDAL ACVATIC
În luna iunie, pe la jumătatea ei,
am ajuns la Minack Theatre. În de
cursul a trei zile am parcurs vreo
7.000 de km de drum terestru și
aerian, am petrecut cam 18 ore în
mijloace de transport (avion,
mașină), am dormit trei nopți în
trei hoteluri diferite. Efortul fizic
a meritat. După vreo jumătate de
oră de urcuș pe drumuri superîn
guste, am ajuns pe un platou de
unde perspectiva asupra Atlanti
cului e fabuloasă. A fost o vreme
prietenoasă, cu soare, ceea ce, tre
buie să recunosc, a adăugat mult
la felul în care am receptat ex
periența culturală de aici.
În această idee, îmi amintesc
cât de diferită a fost raportarea la
Stonehenge, o dată pe vreme bu
nă, a doua oară, pe ploaie și vânt.
Parcă era un alt loc, unul complet
diferit.
Back to Minack! De pe platoul
unde e casa Rowenei Cade (aflată
acum în administrarea moște
nitorilor, nedeschisă vizitării),
descoperi coasta înaltă, iar, în jos,
un amfiteatru ale cărui șiruri de
rânduri coboară abrupt până
spre partea de mijloc a înălțimii.
Acolo e un perimetru circular, cu

câteva arcade în spate, iar în de
părtare, cât cuprinzi cu ochii, un
nesfârșit fundal acvatic.
Citeam întrun articol în „The
Guardian“ că în urmă cu niște ani,
exact când reporterul se afla
acolo, un grup de câțiva delfini au
decis să facă figurație și își sus
țineau propriul spectacol în apro
piere. Curios să afle ce anume
distrăgea atenția spectatorilor de
la reprezentație, unul dintre ac
tori a tras cu ochiul din culise și a
improvizat o replică prin care a
inclus și delfinii, lansând câteva
vorbe pline de umor la adresa
jucăușilor din valuri.
UN PUBLIC EDUCAT CU
DEPRINDERI DE CONSUM
CULTURAL
Stagiunea estivală de la Minack
itinerează creații muzicale, un
gen foarte apreciat de public, și
comedii ce nu depășesc, ca regulă,
circa 90 de minute. Nici nu sar
putea altfel open air, în fața unui
public care se așteaptă să se simtă
cât mai bine. Nar merge deloc
aici un Titus Andronicus, de
pildă, ori The Scottish Play, cum
îi zic britanicii lui Macbeth, su
perstițioși că, dacă rostesc nu
mele dat piesei de Shakespeare,
musai se va întâmpla ceva rău,
căci piesa e blestemată. Preju
decăți cu vechime istorică!
Am descoperit la Minack un
public educat, care, se vede, are
deprinderile de consum cultural
așezate în anii de experiență cul
turală. Cum fac întotdeauna când
e vorba de aer liber, aproape toți
au venit cu un păhărel de spu
mant lejer, o bere, un vin, un coș
de picnic cu câteva gustări înainte
de reprezentație. Reacțiile au fost
foarte adecvate la ceea ce se pe
trece în spațiul de joc. O plăcere
să urmărești o creație teatrală
întro asemenea companie!
E un aer foarte special acolo,
la Minack Theatre. Și nu doar da
torită oceanului. E un spațiu pe
care Rowena Cade la imaginat și
la care a lucrat efectiv cu ima
ginația și propriilei mâini, o viață
întreagă.
E un dar pe care la făcut co
munității din Porthcurno, Corn
wall, dar, de fapt, întregii comu
nități teatrale globale. Pasiune,
inspirație și muncă sunt tainele
acestei reușite. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITOAREA JAPONEZĂ YOKO TAWADA

„Prin scris reușești să
recâștigi amintiri uitate.
Sau pe care le credeai uitate.“
Când am terminat de citit Ultimii copii
din Tokio, am avut două regrete: primul,
că povestea nu mai continuă. Al doilea,
că nu voi avea niciodată ocazia să
mulțumesc pentru cartea asta fabuloasă
direct scriitoarei Yoko Tawada. Dar iată
că ocazia s-a ivit! Permiteți-mi, deci, să
profit de această întâlnire: domo arigato
gozaimashita!
DIANA POPESCU

Aș putea spune ce înseamnă
cărțile dumneavoastră pentru
noi, cititorii. Dar mă întreb ce înseamnă scrisul pentru dumneavoastră. E un job? O misiune?
Ceva care vă face să simțiți că
trăiți cu adevărat? Sau poate e o
corvoadă...

Nu știu exact... Spiritul cărților a
pus stăpânire pe mine încă de
când aveam doitrei ani. Am văzut
o carte, iar cartea a devenit uni
versul meu. Așa că am vrut mereu
să fac ceva care să aibă legătură
cu cărțile: am vrut să le citesc,
apoi să le scriu. Nam avut de ales!
Cărțile miau populat lumea, așa
că niciodată nu mam întrebat:
„Cărți, muzică sau altceva?“. Întot
deauna au fost cărțile.
Prezentul e foarte diferit de anii
copilăriei, când scriam doar din plă
cere, pentru propriul amuzament.
Singura diferență e că acum public
ceea ce scriu. Dar aș scrie oricum,
chiar dacă naș publica. Iar faptul că
îmi pot întâlni cititorii – oameni
reali, care respiră, vorbesc și gândesc

– e un lucru extraordinar. Mai ales
că am cititori peste tot în lumea asta,
nu doar acasă.
Ce fel de scriitor sunteți: care se
simte eliberat sau dezorientat,
după ce termină o carte? Fericit
cu rezultatul sau gata să rescrie
fiecare carte pe care-a publicat-o,
deja?

În general, când termin o carte,
sunt fericită. Nu simt nevoia să
schimb ceva. Dar au existat
situații, în anii trecuți, când am
avut șansa de a rescrie lucruri și
am profitat de ea! În timp ce scrii
o carte, ești înăuntrul poveștii, o
poți modifica, fiind o parte din ea.
Odată ceam terminat de scris, am
ieșit din poveste, sunt doar un alt
cititor al ei. Nu mai pot schimba
ceva, fiind în afara poveștii. Chiar
dacă e cartea mea, numi mai dă
voie so modific.
Ați scris vreodată doar pentru
că alții se așteptau să faceți
asta? Devine scrisul o obligație,
pentru un autor de succes?

De fiecare dată când termin o
carte, rămân pe dinafară o mul
țime de idei. Așa că ele au nevoie
de o carte nouă, în care săși
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găsească locul. „Cer“ o carte nouă.
Dar, uneori, a începe imediat lu
crul la un alt volum ar fi prea mult
pentru corpul meu, pentru sănă
tatea mea. Nu pot scrie atât de
mult pe cât miaș dori. Omul e
prea slab pentru scrisul la foc
continuu. Creierul și imaginația
sunt puternice, corpul nu poate
ține mereu pasul cu ele.
Nu mă simt niciodată obligată
să scriu o carte. Da, încep una, iar
editorul mă întreabă „Când va fi
gata?“. „Poate la anul...“ Dar edito
rul nu e întotdeauna răbdător,
vrea termene precise: „Poate în
iunie sau iulie?“. „Poate în iunie.
Sau iulie...“ Asta e singura obli
gație: cea față de editor, pentru că
el planifică lansările și toate cele
lalte lucruri care vin la pachet.
Scrieți în japoneză, scrieți și în
germană. Cum ați descrie fiecare proces? Care sunt marile
diferențe și ce limite trebuie să
depășiți?

Germana e a doua mea limbă. Îmi
plac o mulțime de autori de limbă
germană și, prin ei, atunci când
scriu în germană, mă cufund în is
toria acestei limbi. În acea parte a

Odată ce-am terminat de scris, am
ieșit din poveste,
sunt doar un alt
cititor al ei.

limbii germane la care mam con
ectat, datorită lor.
Când scriu în japoneză, sunt
întro altă istorie. Firește că fiecare
limbă are specificul ei, punctele
sale forte. Dar există un numitor
comun al tuturor limbilor, un
spațiu al imaginilor, al percepțiilor
umane. Pot să spun foarte ușor
povești în limba japoneză, aproape
fără să gândesc. Nu e întotdeauna
un lucru bun! (Râde.) În germană
gândesc fiecare cuvânt și, din cau
za, asta îmi e complicat să scriu
povești lungi. Așa că poveștile me
le germane sunt scurte.
E un paradox amuzant: scrieți
povești scurte într-o limbă care
are cuvinte kilometrice.

Exact! (Râde.) Poveștile scrise în
germană sunt scurte, concentrate,
un pic filosofice. Aș spune că po
veștile mele în germană sunt ca
pietrele, iar cele japoneze, ca apa.
Vă surprindeți vreodată gândindu-vă: „În momentul ăsta, sunt
scriitoarea de limbă germană!
Fraza/ atmosfera/ starea asta de
spirit n-ar fi fost posibilă în limba japoneză“? Sau invers?

Da, bineînțeles! Cea mai recentă
carte a mea, romanul despre poe
tul Paul Celan (care e scriitorul
meu favorit), se află întro strânsă
legătură cu limba lui, așa că am
scriso în germană. Naș fi pututo
scrie vreodată în japoneză! Există,
însă, un traducător care vrea so
traducă în japoneză, așa că iam
spus: „Dacă ții neapărat, în
cearcă!“. (Râde.)
Când am scris Memoriile
unui urs polar, am scriso în japo
neză și am vrut so traduc eu în
sămi în germană. Dar sa dovedit
atât de dificil, încât mam oprit și

am încercat din nou. Mam oprit
iar, am încercat iar. A rezultat o
versiune germană care nu e ace
lași lucru cu cea japoneză, însă e
mai bună.
Vorbind de traduceri: traducătarea dumneavoastră din România, Monica Tamaș, a tradus cartea scrisă în japoneză din japoneză și pe cea scrisă în germană,
din germană. Care erau șansele?

Nu mi sa mai întâmplat niciodată
așa ceva! Pentru limba engleză,
am doi traducători: unul din ger
mană, unul din japoneză. Pentru
franceză, la fel. Întotdeauna am
avut nevoie de câte doi traducă
tori. Să găsesc, pentru prima dată,
pe cineva care poate traduce din
ambele limbi, tocmai aici, în Ro
mânia, este absolut uimitor!
Ce ați pierdut din viața dumneavoastră japoneză după tranziția
la cea germană? Și ce ați
câștigat?

Sunt multe lucruri de spus... Eram
studentă când am venit în Germa
nia din Japonia. Mam angajat la o
companie, așa că am schimbat nu
doar țările, ci și viața de adoles
cent cu cea de adult. Sunt două
țări foarte diferite. Nu știu care e
mai bună... În Japonia, viața se
trăiește în comunitate și în liniște.
De exemplu, toți japonezii iau
prânzul la ora 12.00. Așa că ești
conectat cu ceilalți, ai sentimentul
unei legături și al apartenenței la
o societate, știi la ce să te aștepți.
Știi ce-ți pune viața în bento
box!

Exact! În Germania, a fost foarte
ciudat. În prima săptămână la
Hamburg, începusem să lucrez la
o companie germană și cei de

acolo miau spus: „Poți săți iei
pauza de prânz oricând vrei, ai la
dispoziție 30 de minute“. Nam
știut ce înseamnă asta! Când ar fi
cazul să iau pauza? Ce se mănâncă
peaici? Bărbații mâncau friptură
cu cartofi, femeile mâncau un
iaurt, salate sau chiar nimic... Eram
atât de confuză! Dar oamenii au
fost foarte prietenoși cu mine, mau
invitat în vizită la ei, mau prezen
tat familiilor, am mers împreună la
evenimente literare... la demon
strații... (Râde.) Apoi am mers la
Universitate, care e deschisă și
foarte prietenoasă, la rândul ei.
Studiezi ce vrei, nu contează pen
tru câtă vreme... E multă libertate,
îmi place asta.
Ce vă lipsește cel mai mult
de acasă?

Din cauza pandemiei, nam mai
ajuns în Japonia de doi ani și ju
mătate. De obicei, mergeam acolo
de 23 ori pe an. Cemi lipsește e o
combinație de lumină, copaci, aer,
limbă, voci, mirosuri și atmosfera
orașelor. Întreaga simfonie a cul
turii. În ziua de azi, în Germania
poți cumpăra orice lucru japonez
vrei. Poți să mănânci sushi, nu asta
îmi lipsește. Dar diferă cultura,
modul în care nemții se raportează
la ea și în care o consumă. Peisajul
german e diferit de cel japonez,
orașele sunt foarte diferite. Fiecare
oraș e un sistem în sine, cu o at
mosferă proprie.
Ce vă aduce bucurie, în afară
de scris și de familie?

Să citesc! Să ascult muzică, să mă
plimb prin oraș, să mănânc, să
dorm, să practic tai chi, să vorbesc
cu prietenii, să călătoresc. Lucru
rile cât se poate de normale.
Ultimii copii din Tokio e o distopie. Trebuie spus, o superbă distopie. Că tot vorbim despre
frumusețe și distopii: care e cel
mai frumos lucru al vremurilor
noastre și care cel mai mare pericol?

Cel mai frumos lucru e modul în
care oamenii au reacționat la pan
demie și la război. O frumusețe a
spiritului. Au acționat împreună,
împotriva pandemiei, împotriva
războiului, au ajutat necunoscuți,
au primit refugiați. Numi imagi
nam că oamenii pot fi atât de
altruiști și de deschiși! Asta vezi
cel mai bine în vremuri de criză.
Mă impresionează tinerii și
modul în care se raportează la
criza climatică. Se implică pentru
o cauză mai importantă decât pro
pria familie sau chiar propria țară.
Trăim oarecum întro distopie.
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Evident, e una mai bună decât, de
pildă, Al Doilea Război Mondial.
Dar e o distopie, fiindcă vrem tot
timpul lucruri noi, vieți noi, cât
mai repede. Suntem dispuși să ris
căm mult pentru a le obține.
Pandemia există fiindcă acum
călătorim mult mai mult decât
generațiile trecute. Pentru mine
sigur că e un lucru bun că mă pot
mișca atât, dar, în același timp, și
virusul călătorește nestingherit.
Cred, totuși, că oamenii au
puterea să lupte, împotriva lucru
rilor care vin prea diferite, prea re
pede. Sper să aibă și înțelepciunea.
Care e cel mai important lucru
pe care l-ați învățat scriind?

Poate abilitatea de a pune între
bări. În general, credem în tot
felul de adevăruri, însă atunci
când scrii te gândești la aceste lu
cruri, iar și iar, și ajungi săți dai
seama că nu sunt „chiar atât de
adevărate“. Că există și alte adevă
ruri, există mai multe adevăruri.
Fără scris, pentru mine lumea ar
fi de neschimbat. Dar prin scris,
totul se poate schimba.
Și mai e un lucru fascinant:
prin scris, reușești să recâștigi
amintiri uitate. Sau pe care le cre
deai uitate. Lucruri din copilărie,
lucruri de acum zece ani revin, pe
măsură ce te întorci în timp și înă
untrul tău, pentru o poveste pe
care o scrii.
Din fericire, există și alte pro
fesii care te ajută în felul ăsta. De
pildă, când ești profesor, lucrezi
cu copiii. (Eu nu am copii.) Creând
relații cu copiii, mai ales cu cei de
vârstă mică, ai din nou acces la co
pilărie, la amintiri, la nesfârșita
întrebare „De ce?“.
E o întrebare utilă, pentru un
scriitor: de ce așa și nu altfel?

Da. Noi, scriitorii, suntem ca niște
copii: punem întrebări despre lu
cruri la care alți adulți nu se mai
gândesc de mult. SDC
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Revoltă cu poezie și muzică
Ryū Murakami este printre cei mai cunoscuți,
dar și printre cei mai controversați scriitori
din Japonia. A mizat pe neașteptat, pe
surprinzător – și a câștigat, devenind celebru
grație unor romane întunecate ce explorau
violența, furia, sexul sau drogurile și puneau în
fața cititorului copii abuzați, prostituate,
personaje brutale, psihopate, rebeli cu sau fără
cauză, oameni bolnavi care caută sens într-o
societate superﬁcială, supusă materialismului.
DANA PÎRVAN

Cărțile și filmele sale au stârnit
mereu vâlvă. Declara Ryū Mura
kami întrun interviu: „În ceea ce
privește conștiința, noi, ființele
umane, avem un întreg univers de
întuneric și haos. Facultatea ra
țională este doar o mică parte din
noi. Încercăm să controlăm păr
țile întunecate cu legi, morală,
bun simț și așa mai departe, dar
ființele umane sunt prea pro
funde, diverse și libere pentru a fi
cuprinse de astfel de lucruri“.
Viața unor personaje bizare,
scufundate în întuneric și haos,
constituie teritoriul obișnuit al
scriitorului japonez. Însă omul din
spatele lor este o prezență calmă,
relaxată. Este un om cu poftă de
viață, binevoitor, empatic, lucid și
mai ales implicat. Ryū Murakami a
fost mereu preocupat de evoluția
societății japoneze în cadrul căreia
nu există interes pentru individ, ci
doar pentru colectivitate.
UN PROTOTIP AL MULTORA
DINTRE PERSONAJELE
SALE REBELE
Prezența americană în Japonia și
influența pe care aceasta conti
nuă să o aibă asupra niponilor
este o temă constantă în romanele
sale. Autorul scoate din adâncu
rile întunecate ale societății japo
neze oameni revoltați, dar care nu
știu ce formă să dea revoltei, frus
trărilor, violența fiind cel mai
adesea manifestarea pe care o ac
ceptă. Furia, componentă vitală a
romanelor sale, devine o formă de
exprimare, uneori fără țintă în
lumea reală, exterioară. Mai ales

în cazul tinerilor care se simt în
singurați și irelevanți în societate,
el însuși având o copilărie și o
adolescență nu tocmai liniștite.
Mulți consideră că arta une
ori violentă și sadică a Japoniei
are tocmai acest rol de a atenua
astfel de tendințe în lumea reală.
Murakami mărturisea că prin li
teratura sa încearcă săși înfurie
cititorii, să le arate cum săși ca
nalizeze furia. Și crede că japone
zii chiar ar trebui să fie mai su
părați, în special din cauza opor
tunităților pentru tineri. Litera
tura sa nu îi poate forța, dar îi
poate orienta, scriitorul invocând
o zicală celebră care spune că poți
conduce un cal la apă, dar nu îl
poți forța să bea.
Ryū Murakami a fost un ado
lescent furios și a găsit modalități
de ași exprima furia. Fiu de profe
sori, în timpul liceului sa baricadat
pe acoperișul școlii sale în cadrul
unei mișcării studențești împo
triva războiul din Vietnam. A sim
patizat cu mișcarea hippie, sa
alăturat unei trupe rock și a înce
put să facă filme indie. El a devenit,
cu alte cuvinte, un prototip al mul
tora dintre personajele sale rebele.
UN ULTIM AN DE LICEU,
AN AL RĂZVRĂTIRILOR
ADOLESCENTINE
Așa cum este și cazul romanului
69 publicat de către Ryū Mura
kami în anul 1987 și tradus în
2022 la Editura Polirom de către
Iolanda Prodan. Este un roman
efervescent, cu substrat autobio
grafic, o cronică a anului 1969, așa
cum la trăit protagonistul, un tânăr
nonconformist de șaptesprezece
ani, aflat în ultimul său an de
liceu, în condițiile în care, după

Al Doilea Război Mondial, un pu
ternic val al culturii americane a
cuprins Japonia.
Un an pentru care personajul
narator are încă din primul para
graf următoarele repere: „O mie
nouă sute șaizeci și nouă. Anul în
care examenul de admitere la Uni
versitatea Tokyo a fost anulat, în
care The Beatles au lansat The
White Album, Yellow Submarine și
Abbey Road, iar cei de la The Rol
ling Stones au scos cel mai tare sin
gle al lor, Honky Tonk Women, în
care tinerii cu plete, cărora li se
spunea hipioți, scandau pentru
dragoste și pace. La Paris, de Gaulle
demisionase, războiul din Viet
nam era în plină desfășurare, iar
fetele de liceu nu foloseau tam
poane, ci cârpe din bumbac“.
Acțiunea se petrece în Sasebo,
orășelul de provincie în care a cres
cut și Ryū Murakami, oraș în care
se află și o bază militară americană,
influența americană asupra vieții
din Japonia fiind tema recurentă a
literaturii sale. Romanul este scris
la persoana întâi de către persona
jul care, la treizeci și doi de ani, re
memorează anul în care avea șap
tesprezece ani, un ultim an de
liceu, an al răzvrătirilor adolescen
tine. La șaisprezece ani fugise puțin
de acasă, pentru a avea timp să me
diteze și pentru a scăpa de marato
nul impus de școală. Dar și de
povara virginității.
Ken, copilullup, e hrănit de
nihilismul lui Nietzsche și urăște
învățatul. E fascinat de muzica
rock, de poeziile lui Rimbaud, de
filmele lui Godard, de festivaluri
și de actele de frondă. Recită din
Rimbaud, se lasă tulburat de vio
letul apusului de soare și fredo
nează cântecele celor de la Rolling
Stones. Entuziasmat de nou și de
neobișnuit, de tot ce ar fi putut
intra în categoria underground,
vrea cât mai multă distracție și cât
mai multe fete, dar la șaptespre
zece ani e încă virgin, eliberarea
de această povară fiind în sine o
aventură și o cauză.
ÎNGRIJORAREA LEGATĂ DE
LIPSA OPORTUNITĂȚILOR
TINERILOR DIN JAPONIA
În paralel cu tabloul sistemului
de învățământ din Japonia și al
atitudinii unei generații de tineri,
tabloul societății japoneze se

conturează și el cu ușurință: „Cu
150 de yeni primiți de la maicămea,
eu miaș fi putut lua un bol de supă
cu tăiței, lapte, două chifle, una cu
aromă de pepene galben și una cu
sos de curry, plus o gogoașă cu gem.
Renunțam la lapte, mulțumindumă
doar cu o chiflă cu sos picant de
curry. Puneam banii rămași de
oparte, ca sămi cumpăr cărți de Sar
tre, Genet, Céline, Camus, Bataille,
Anatole France și Kenzaburō Ōe. Pe
naiba! Era lista mea lungă de bali
verne sub care ascundeam adevăra
tul motiv pentru care aveam nevoie
de bani – ca să pot intra în cafene
lele și discotecile unde puteam agăța
puicuțele ușuratice de la colegiul de
fete Junwa, o școală privată unde
procentul de zeițe ale frumuseții tre
cea lejer de douăzeci la sută“.
Lăsând la o parte tenebrele și
violența din Albastru nemărginit,
aproape transparent sau Copii de
aruncat, Ryū Murakami continuă și
în acest roman să își exprime îngrijo
rarea legate de lipsa oportunităților

tinerilor din Japonia. Adolescenții
din 69 își exprimă revolta față de
așteptările înăbușitoare prin inter
mediul unor simboluri ale culturii
pop occidentale, paginile cărții de
venind un savuros amestec de poe
zie, muzică, filme, filosofie, festiva
luri, iubiri și mai ales de stări de spi
rit de la sfârșitul anilor ’60.
Neliniștea și bravada adoles
centină, onestitatea și dezinvol
tura vocii narative, provocarea
senzorială a amestecului de cu
vinte din frazele lui Murakami,
pasajele amuzante, tonul sprințar
și ritmul alert al relatării pozne
lor adolescentine, îmblânzite de
muzică și de poezie, fac din acest
roman o carte care se citește cu
plăcere, adesea cu zâmbetul pe
buze, Ryū Murakami surprinzân
duși din nou cititorii. SDC

Ryū Murakami, 69, traducere din
limba japoneză și note de Iolanda
Prodan, Polirom, 2022
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„N. Steinhardt (1912-1989)“
Expoziție documentară

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu“ Iași organizează, în parteneriat
cu Editura Polirom, în perioada 27 iunie –
29 iulie 2022, expoziția documentară

N. Steinhardt (1912-1989) , cu prilejul
împlinirii a 110 ani de la naștere. Des chiderea expoziției va avea loc miercuri,
29 iunie 2022, începând cu ora 12.00, în
Aula bibliotecii centrale universitare
ieșene. Invitați: George Ardeleanu (Universitatea din București), Ioan Alexandru Tofan
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din
Iași) și Emanuela Stoleriu (referent editorial Polirom).
Expoziția cuprinde documente
originale din fondurile BCU Iași,
printre care se numără articole
din reviste și volume publicate de
N. Steinhardt în perioada interbe
lică (inclusiv teza sa de doctorat
în domeniul Dreptului consti
tuțional, susținută în 1936 și pu
blicată în același an), alte volume
ale sale antume și traduceri, volu
mele din cadrul seriei de autor „N.
Steinhardt“ publicate de Editura
Polirom în coeditare cu Mănăsti
rea Rohia și altele. Sunt expuse și
diverse materiale cu imagini (fo
tocopii) ale unor documente re
prezentative privind viața și
opera lui N. Steinhardt, precum
facsimile după corespondență și
manuscrise, texte publicate în
presa exilului românesc, articole,
convorbiri și interviuri apărute în
presa românească în perioada co
munistă, file facsimilate din dosa
rul lui de penitenciar (fusese
condamnat la 12 ani de muncă sil
nică în cadrul Procesului Noica
Pillat, în 1960, după ce refuzase

calitatea de martor al acuzării, și
eliberat în 1964), fotografii, frag
mente din capodopera sa Jurna
lul fericirii și altele.
Expoziție documentară reali
zată de Elena Bondor (Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai Emi
nescu“ Iași).

N. STEINHARDT –
DATE
BIOBIBLIOGRAFICE
Nicolae Steinhardt (cu numele la
naștere NicuAureliu Steinhardt)
sa născut pe data de 29 iulie 1912
(stil vechi) la București. În pe
rioada 19191929 urmează școala
primară „Clemența“ și Liceul
„Spiru Haret“ din București. În
1929 obține diploma de bacalau
reat, iar în 1932 își ia licența în
Drept. Își susține doctoratul în
Drept în anul 1936, cu teza Princi
piile clasice și noile tendințe ale
dreptului constituțional. Critica

operei lui Léon Duguit, pe care o
publică în același an, cu o prefață
semnată de Julien Bonnecase.
În anul 1928 debutează pu
blicistic în Vlăstarul, revista Li
ceului „Spiru Haret“ din Bucu
rești. Volumul său de debut, În
genul... tinerilor, apărut în anul
1934, este semnat cu pseudoni
mul Antistihus. Colaborează, în
perioada interbelică, la mai multe
publicații periodice ale vremii
(„Revista burgheză“, „Revista
Fundațiilor Regale“, „Lumea ro
mânească“, „Libertatea“, „Univer
sul literar“ etc.).
În anul 1960 este arestat de
Securitate și condamnat la 12 ani
de muncă silnică în cadrul proce
sului cunoscut sub numele de
Procesul Lotului NoicaPillat,
după ce refuzase calitatea de mar
tor al acuzării. Pe data de 15 mar
tie 1960, N. Steinhardt este
botezat ortodox, în închisoarea de
la Jilava, de către monahul Mina
Dobzeu, aflat și el în detenție. Este
eliberat în 1964, după ce trecuse
prin închisorile Jilava, Gherla și
Aiud.
În anul 1972 încheie redacta
rea volumului Jurnalul fericirii.
Manuscrisul îi este confiscat de
Securitate, pe 14 decembrie 1972.
Steinhardt încearcă reconstitui
rea din memorie a textului, rezul
tând astfel un nou manuscris.
După câțiva ani (în 1975), intră
din nou în posesia primei ver
siuni, care îi este înapoiată de

către Securitate. Pe data de 14 mai
1984, prima versiune a Jurnalului
fericirii îi este confiscată din nou.
Până la această dată, Nicolae
Steinhardt adăpostise deja, pe la
prieteni, versiunile cărții, iar câte
o dactilogramă a fiecărei versiuni
a Jurnalului au ajuns la Paris, in
trând în posesia Monicăi Lovi
nescu și a lui Virgil Ierunca.
N. Steinhardt desfășoară,
până la sfârșitul vieții, o intensă
activitate publicistică în presa
culturală românească, publică
mai multe volume și traduce în
limba română o serie de cărți ale
unor autori străini.
În anul 1980, părintele stareț
Serafim Man îl primește în obștea

Mănăstirii Rohia. Va semna tex
tele unor predici și eseurile teolo
gice cu pseudonimul Monahul
Nicolae Delarohia (pseudonim
propus de I.P.S. N. Corneanu, mi
tropolitul Banatului) sau Părin
tele Nicolae, iar uneori doar cu
inițiale. A fost urmărit și suprave
gheat de Securitate până la sfâr
șitul vieții.
Monahul Nicolae sa stins din
viață pe data de 30 martie 1989. SDC
(Informaţii biobibliografice
preluate din textul lui Virgil Bulat, „Repere biobibliografice“,
publicat în N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Iași, Polirom,
Mănăstirea Rohia, 2008.)
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Mihai Buzea – Frunza
„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
fragment din volumul
Frunza, de Mihai
Buzea, care va apărea
în curând la Editura
Polirom.
– FRAGMENT –

— Lui îi trimisesem documentul
înainte, pe mail. Cei drept e drept,
el nu pierduse nimic, că aflase din
doc despre ce era vorba acolo încă
înainte dea pleca pe traseu.
— Și?
— Pebă... Mam gândit.
Liniște, vă rog. Nici o mișcare,
nici o răsuflare, nu clipește ni
meni! Sa gândit Teo.
— Nu trebuia, ești prea amabil...

— Taci dreacu’. Pebă, Nea
Mihăiță, toată teoria ta cade. Ai
clădit un castel de nisip, dar de
fapt lai clădit din căcat: ai zis că
faci o carte despre „A fost sau na
fost?“ și leo vinzi oamenilor, ca să
te umpli de bani. Pensionari, elevi,
studenți; așa ai zis. Doar că țiai
făcut de lucru ca ăla care, ne
având de treabă, seapuca de cur
și sărea în sus! Fetele astea sau
cărat pe sărăcie, pe nenorocire,
una la mână; Rocks și cu mine am
rămas aici, pe baricade, am mun
cit, dar am avut și noroc, două la
mână! Am citit mersul și neam
băgat unde trebuia, ea pe imo și
eu pe construcții, și uite că nea
mers bine, am făcut bani și ne
place aici, plus că putem mergen
vacanțe oriunde avem chef, nu ca
pe vremea lui Nea Nelu! Sau a lui
Nea Nicu, apropo.
— Sau a lui Nea Ghiță, dacă
tot ești așa deștept tu.
— Taci dreacu’. Și asta explică
și de ce ea și cu mine susținem,
singuri împotriva tuturor, că am

AUTORUL
MIHAI BUZEA (n. 1971), absolvent de filologie (1996) și de master (2005), a
fost profesor, vânzător de asigurări și reporter. În prezent este colaborator la revistele „Timpul“, „Dilema Veche“ și „Familia“. Alte ocupaţii: om bun
la toate, plimbător de câini, traducător, babysitter, Moș Crăciun, fabricant
de lucrări de diplomă, chelner, paznic de noapte. A lucrat ca bișniţar în anii
’90 (Praga, Istanbul, Cracovia), ca muncitor necalificat în anii 2000 (Budapesta, Paris, Lyon) și ca muncitor intelectual în București după 2006
(copywriter). Odată cu deschiderea Marii Britanii (ianuarie 2014), a plecat
la Londra, unde a învăţat meseria de arborist, descrisă în romanul-reportaj Gastarbeiter (2017). A publicat în 2006 romanul Berile de Aur, în 2018
Jimmy și Povestea lui Vasile Pogor, în 2019 Recrutorii, în 2021 Paralel, iar
în 2022 biografia romanţată Vulcan. Lumina vine de la Asfinţit.

CARTEA
La început de pandemie, șase prieteni plictisiţi de recluziune se
regăsesc în mediul online și încep să rememoreze copilăria
comună de la bloc. Discutând, își dau seama că au amintiri divergente despre viaţa lor din ultimul deceniu comunist. Viziunile
diferite asupra trecutului comun împing dialogurile spre dispute,
iar de acolo nu mai este decât un pas până la certuri deschise,
atenuate doar de poveștile din prezent ale celor din grup. Majoritatea au emigrat, înainte sau după căderea comunismului, în Israel, Austria, SUA, Japonia ori Suedia, aducând astfel un plus de
exotism poveștilor lor. Totuși, tensiunile se acumulează, prietenii
din copilărie sunt acum adulţi, au crescut și s-au dezvoltat în medii
diverse, iar secretele ţinute mai bine de trei decenii ies la
suprafaţă, în așteptarea marii confruntări faţă în faţă. Roman despre copilăria în comunism și emigraţie, despre soarta primelor
prietenii și diferenţele de percepţie a trecutului, Frunza scoate la
iveală, cu umorul negru și sinceritatea proprii lui Mihai Buzea,
teme știute, dar despre care puţini se încumetă să vorbească.

avut o copilărie fericită în D23!
— Diana era din D7...
— Taci șiascultă. Nea mers
bine și am văzut anii ăia în altă
perspectivă decât voi, mă! Tu crezi
că eu sunt prost? Crezi cam uitat
cum stăteam la coadă la gaz – la
gaz! – după iarna aia, când făcuse
tata sobă de teracotă pe holul mic,
între camera mea și a sorămii?
Sobă pe gaz, dar cine să cumpere
gaz? Teo, cu bidonul lui de tablă,
pus pe căruciorul de butelie! Crezi
că am uitat cum se băgau țiganiin
față? Crezi că am uitat fiecare
pumn, palmă, scuipat sau „morții
mătii“ pe care leam luat în anii
ăia, când dădea Nea Nicu iarăși am
nistie, de se umplea Berceniul de
recidiviști? Crezi cam uitat cum
strigau după mama, în serile alea
de beznă, când venea plângând de
la troleibuz? Crezi cam uitat ta
băra PTAP? Crezi că lam uitat pe
Cocaru? Ești prost cu capul? Chiar
crezi tu cam uitat eu ceva?
— Șiatunci?
— Banii, tată, banii! Am mun
cit, am făcut bani, mia plăcut să
trăiesc, mia plăcut să trăiesc aici,
adică, unde nu e rău deloc, dacă
știi unde să te uiți și dacă ai cu ce
plăti. Și pe chestia asta, cum să zic,
toate căcaturile alea de dinainte
de Revoluție nu mai par căcaturi,
ci așa, mai mult un fel de căcă
țișuri... Primele care îmi vin în
minte nu sunt alea, când e vorba
de amintiri, ci fazele de la Frunza,
de la Bambilici, de la Scanbâr
meci, de la Iepureasca, de la Fața
Lungă, de la LapteGros și de la
toate! Și faptul că, cum pizda măsii
săi zic, că eram uniți în sărăcie!
Adică, nici nu știu exact cum so
spun peasta, că, oricum o spun,
nu e tocmai bine... că nu știam al
tceva. Tu ai citit romanele lui Va
sile Ernu?
— Îhî. Un bou.
— Lasă, mă, că nu de asta zic...
Povestea el cum își făceau copiii
jucării din orice. Din orice găseau
la îndemână. Și se jucau de draciii
luau! Iar pe urmă, când au avut
jucării obișnuite, făcuten China,
nu sau mai jucat deloc. Se pișau
pe ele, mă!
— Crescuseră, băi, Teo! Ești
idiot? Erau cu sexul, cu chestii fine...
— Idiot ești tu! Și nu mă
enerva! Ai înțeles perfect ce vreau
să spun, dar faci pe agerul cu mine,
cu deplasările tale de context, de
parcă ne cunoaștem de ieri!

— Argument corect. Am înțe
les ceai vrut să spui.
— Repetă.
— Mă scuzați, domnule su
blocotenent în rezervă! Sunt ca
poralul TR Buzea Mihai, permiteți
să raportez: dumneavoastră și cu
Rocks ați făcut bani în România,
iar banii vau dat o altă perspec
tivă asupra trecutului nostru
comun!
— Mă rog, să zicem. Vezi? Mă
asculți și te luminezi!
— Teoria ta pute, băi Teo,
prietenește îți spun. Ce, eu nam
muncit? Sorămea na muncit?
OK, Diana și Ela erau prea crude
când au plecat, lor nu li se aplică.
Dar mie? Dar sorămii?
— Eu vorbeam de bani.
— Păi și ce, noi pe ceam
muncit? Că doar pe bani am mun
cit, nu pe semințe!
— Ați muncit pe salariu, pros
tule.
— Vezi?
— Of, Nea Mihăiță... Greu!
Problem, tată! Cum să... Eu cu
tine... Greu! Măi băiatule... Sala
riul nu e bani. Salariile nu sunt
bani.
— Da’ ces, nebunule?

— Salariul, Nea Mihăiță... Cum
săți explic eu ție... Viața din sala
riu... Să trăiești din salariu... Omul
care trăiește din salariu... nu prea
trăiește, mă, băiatule!
— Aberezi.
— Deloc. Din salariu te târâi
de la o zi la alta. Te abții de la orice,
că altfel nai cum. Mănânci mâncare
deaia, tengrași aiurea, tembol
năvești, umbli pe la doctori. Bei su
curi, bei porcării, mori în chinuri la
50 de ani, elegant. Înnozi datorie de
datorie, iei de ici ca să dai colea... Te
cerți cu nevasta, cu copiii, cu ăi’ bă
trâni, cu toată lumea. Când ai timp,
deși nu ai – așa e când stai pe sala
riu! –, sau ești rupt și te bleojdești
în televizor, sau faci ceva ce nuți
place, dar „trebuie“!
— Ca de pildă?
— Speli mașina!
— Păi cum să no speli, băi
apucatule? Ce om e ăla care nuși
spală mașina?
— Ăla e un om cu bani. Dă
cheile cuiva șii zice să io ducă la
spălat. Teai prins?
— Aaa...
— Exact. Omul care a făcut
bani îi sparge ca săși cumpere
timp. Să trăiască, mă! SDC
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Lansare de carte la MNLR Iași:
Cu trenul expres spre moarte
de Leonard Zăicescu
Joi, 30 iunie, ora 17.00, la Casa
Muzeelor, Sala de Conferinţe (Strada
Vasile Alecsandri, nr. 6, Iași), va avea
loc lansarea volumului Cu trenul expres spre moarte. Din mărturiile unui
supravieţuitor al Pogromului de la
Iași de Leonard Zăicescu, publicat în
coeditare Polirom și Editura Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie
Wiesel“.
Invitaţi: Leonard Zăicescu via Zoom,
Elisabeth Ungureanu, Alexandru
Florian
Moderează: Violeta Cincu

DESPRE CARTE
Ediția a IIa adăugită
Coeditare cu Editura Institutului
Național pentru Studierea

Holocaustului din România
„Elie Wiesel“
Ediție îngrijită de Elisabeth
Ungureanu
Cuvântînainte de
Alexandru Florian

începerii soluției finale a fost dat la Iași.
Mărturiile din acest volum sunt impor
tante pentru că redau o experiență uni
că, a unui tânăr de 14 ani aflat, din voința
altora, în fața morții. A unei morți crimi
nale.“ (Alexandru Florian)

„În perioada martieseptembrie 1941,
«jidanii», căci așa vorbea Cabinetul des
pre evrei, erau expuși unor acțiuni de
marginalizare, îndepărtare din socie
tate sau reprimare. Iată cum se exprima
Ion Antonescu la întrunirile Cabinetu
lui: «Va trebui să inspirăm românilor
ura împotriva dușmanilor nației. Așa am
fost crescut eu: cu ură împotriva turcilor,
jidanilor și ungurilor» (8 aprilie). Toată
această incitare la ură împotriva evreilor
sa transformat întrun set de ordine pri
vind uciderea în masă, deportarea și
moartea în Transnistria, iar semnalul

Leonard Zăicescu (n. 1927), supra
viețuitor al Pogromului de la Iași. După
încetarea războiului a debutat în ziaris
tică și a fost membru al Sindicatului
Mixt de Scriitori, Artiști și Ziariști (pre
ședinte: Mihail Sadoveanu). A studiat fi
lologia și a făcut un curs de pedagogie
specială.
A lucrat la Agerpres, în radiodifu
ziune, în cinematografie și la mai multe
publicații și reviste, până când i sa in
terzis să mai activeze în presă, fiind
evreu. Ulterior, a fost profesor de ro
mână în învățământul special. SDC

SEMNAL EDITORIAL

Sjón, Păr auriu ca porumbul, ochi cenușii
Autorul bestsellerului
Vulpea albastră
Traducere din limba islandeză
și note de Ovio Olaru

Romanul spune povestea lui Gunnar
Kampen, un bărbat din Reykjavík care își
petrece copilăria și tinerețea sub semnul
svasticii și al cultului rasei germanice.
Detaliul istoric dublează fantezia
șarmantă cu care Sjón șia obișnuit citi
torii, arătând că inocența națiunii insu
lare e o iluzie și că Răul – antisemi
tismul, naționalismul, totalitarismele de
orice fel – nu exclude prietenia, iubirea
sau solidaritatea, ci dimpotrivă, se as
cunde mai bine în spatele lor.
„Un studiu cutremurător despre
un islandez care aderă la ideologia
supremației rasei albe. O poveste care
poate însoți cu folos lectura operelor
antifasciste ale lui Arendt sau Sartre.“
(„Publishers Weekly“)

„O carte ca o sabie de foc, răscolind
și punând în lumină cele mai întune
coase colțuri ale istoriei... Este intensă,
plină de vitalitate, captivantă, scrisă cu
o infailibilă măiestrie artistică și cu
subtilitate.“ (Neel Mukherjee)
„Povestea lui Sjón, bazată pe cer
cetările făcute asupra unui grup de
neonaziști care a existat cu adevărat în
Islanda, rezonează cu preocupările re
cente privitoare la recrudescența fas
cismului. Principalul mesaj e că ma
joritatea naziștilor erau oameni ca noi,
«normali până la banalitate», și că
acțiunile lor aveau la bază afecte uni
versale ca nevoia de apartenență. Acest
mesaj funcționează, evident, și ca aten
ționare.“ („The New York Times“)
Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson)
sa născut la Reykjavík, în Islanda, în
1962. Este romancier, dramaturg, poet
și textier. Romanele sale, printre care

se numără Vulpea albastră (2003; Po
lirom, 2014, 2020), distins cu Nordic
Council Literature Prize, Muza șop
titoare (2005), Din pântecul balenei
(2008; Polirom, 2019), nominalizat la
Independent Foreign Fiction Prize
(2012) și International IMPAC Dublin
Literary Award (2013), sau Mánas
teinn. Băiatul care na existat nicioda
tă (2013; Polirom, 2020), distins chiar
în anul apariției cu Premiul Național
pentru Literatură, au fost traduse în
peste treizeci și două de limbi. Sjón
este autorul multora dintre textele
cântecelor celebrei Björk.
A fost nominalizat la Premiul
Oscar pentru versurile din coloana so
noră a filmului Dansând cu noaptea
(2000) de Lars von Trier. Sjón este
președintele Centrului PEN din
Islanda. În 2022 a scris, în colaborare
cu regizorul Robert Eggers, scenariul
filmului Vikingul, în care joacă și
Björk. SDC
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David Bowie a aterizat pe Terra
sub chipul lui Ziggy Stardust
În stângiștii ani ’60, un mare autor
de SF considerat un „reacționar“
datorită convingerilor lui politice,
Robert A. Heinlein, publica un ro
man, Stranger in a Strange Land
(1961), care avea să fascineze
hoardele de hipioți și să lase urme
adânci în contracultura vremii. În
carte, un bărbat extrem de frumos
și cu alură de androgin, Valentine
Michael Smith, care a fost crescut
de marțieni, vine pe Pământ,
câștigă un grup uriaș de aderenți
care îl aclamă drept Mesia și
sfârșește ucis de mulțime.
Întro perioadă marcată de pro
funde schimbări sociale și cultu
rale și de free love, romanul face
senzație printre tineri. Iar un de
ceniu mai târziu fantezia lui Hein
lein avea să se strecoare, cumva,
în realitate. O realitate muzicală
și sciencefiction.

Acum 50 de ani, la Londra, apă
rea albumul The Rise and Fall of
Ziggy Stardust and The Spiders
from Mars al lui David Bowie. Un
muzician care nu a ezitat să de
vină el însuși un personaj SF, in
ventânduși un alterego futurist
cu plete portocalii care avea să se
imprime pe veci în istoria muzicii
rock.
Dintre toate personajele pe care
Bowie și lea creat dea lungul ca
rierei, Ziggy Stardust avea să mar
cheze cel mai mult memoria co
lectivă. Ziggy sa născut oficial pe
28 aprilie 1972, odată cu lansarea
singleului Starman/ Suffragette
City, un preludiu pentru lansarea
discului, în iunie același an. Mu
zical vorbind, The Rise and Fall...
este un album model al genului
glam rock, plin de hituri. Însă per
sonajul despre care vorbesc aceste

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP
piese și cel în care sa transformat
Bowie este elementul care avea să
facă, cu adevărat, senzație.
Public, Bowie, cu părul vopsit
portocaliu, adoptă ținute mulate,
futuriste, prezentânduse sub chi
pul unui rockstar extraterestru
sosit pe Pământ cu un mesaj plin
de speranță, întrun moment în
care omenirea mai are numai
cinci ani de existență. Întrun 1972
încă destul de tradițional, Bowie
afirmă public o imagerie bise
xuală, „frecventând localuri de
noapte asociate culturii gay, fără
a fi neapărat gay“, după cum spu
ne Jérôme Soligny, autorul unei
biografii dedicată artistului. Bowie
se prezintă ca un superstar, deși
încă nu a ajuns la acest statut, în
ciuda succeselor de până atunci.
Și toate aceste trucuri funcțio
nează: o apariție la emisiunea Top
of The Pops electrizează milioane
de tineri, vânzările albumului ex
plodează, Bowie devine cu adevă
rat un superstar și, dea lungul
acestui proces, frontiera dintre
muzician și personajul Ziggy se
estompează și aproape dispare.
Dacă Valentine este ucis de

mulțime, Ziggy va fi asasinat, sim
bolic, un an mai târziu, chiar de
către Bowie, care anunță ultimul
show al superstarului extrateres
tru. Ecouri ale lui Ziggy aveau să
mai persiste câțiva ani, în urmă
toarele personaje bowiene: coama
portocalie, completată cu un ful
ger vopsit dea lungul feței, pen
tru albumul Aladdin Sane (1973)
și Pin Ups (1973) și apoi, finalul,
în Diamond Dogs (1974), (pseudo)
adaptarea muzicală a lui 1984,
semnată de David Bowie care de
venise deja în cărțile de istorie „ca
meleonul rockului“.
Bowie na recunoscut niciodată
că sar fi inspirat din romanul lui
Heinlein, carte pe care, spune el,
„o detesta“. O carte care, de altfel,
a inspirat alți muzicieni printre
care U2, 30 Seconds To Mars, Iron
Maiden sau Jefferson Airplane (și
chiar pe Charles Mason, cel de si
nistră amintire). Cu toate acestea,
chiar Bowie anunța, în 1973, că va
juca rolul lui Valentine Michael
Smith întro adaptare a Stranger in
a Strange Land, dar, când filmul nu
sa mai făcut, un an mai târziu, mu
zicianul afirma că, oricum, cartea

„era groaznică și prea flowerpower“
și că el însuși nar fi avut chef să ră
mână în conștiința publicului ca
„eternul extraterestru“.
Însă exact această imagine na
reușit să o evite, cu atât mai mult
cu cât, avid cititor de sciencefic
tion, Bowie șia îmbibat muzica și
imaginea cu concepte stranii, din
altă lume. Primul lui single, Space
Oddity (și primul personaj, Major
Tom), venea imediat în urma suc
cesului filmului 2001: Odiseea
spațială a lui Kubrick.
Pentru Ziggy Stardust, Bowie
dezvolta o întreagă mitologie, pe
care avea să o dezvăluie, mai târziu,
întro discuție cu William Bur
roughs. Povestea superstarului ex
traterestru conține o mulțime de
elemente și idei din SFul vremii:
ființe care sar prin găuri negre, o
apocalipsă apropiată, profeți extra
tereștri și călători astrali, creaturi
compuse din antimaterie și o pla
netă epuizată de consumerism.
Din toate acestea sa născut un
superstar pământean, dar cu
alura unui personaj venit din cu
totul altă lume. Un om care a căzut
pe Terra. SDC
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PE SCURT
DESPĂRȚIREA DE
TRINTIGNANT
O legendă a cinemaului mondial,
actorul JeanLouis Trintignant
(foto dreapta), a încetat din viață
vinerea trecută, la vârsta de 91 de
ani, după o carieră longevivă și
exemplară pe scenă și pe marele
ecran. „Dacă tot trecem pe acest
pământ, poate că e mai bine să
încercăm să facem câte ceva“, spu
nea actorul care, din 1956 și până
la moarte, a jucat în aproape 120
de filme. Printre acestea, titluri și
roluri foarte importante precum
Et Dieu créa la femme (1956), de
Roger Vadim și cu Brigitte Bardot,
Le fanfaron (1962), Un homme et
une femme (1966), filmul lui Clau
de Lelocuh care la consacrat, Z
(1969), Le Conformiste (1970) sau
Amour (2012). Profund marcat de
uciderea fiicei sale, Marie, în 2003,
Trintignant, la presiunea priete
nilor, șia găsit terapia pe scenă,
în poezie și teatru, și abia în 2012
sa lăsat convins de Michael Ha
neke să revină la film, alături de
Emmanuelle Riva, în drama Amour,
care avea să aducă ambilor actori
câte un premiu Cesar. „Viața a fost
foarte dură cu el. Face parte din
acei actori care neau făcut cadou
cicatricele lor“, a declarat regizorul
Claude Lelouch, în vreme ce Costa
Gavras șil amintește drept „un
om surprinzător și un actor extra
ordinar“. „Eu mă gândesc la moarte
ca să trăiesc mai bine“, declara
JeanLouis Trintignant întrun in
terviu din 1979. „Cred că trebuie
să trăim ca și cum ar urma să mu
rim a doua zi. Nu este o idee tristă,
morbidă. Sunt sigur că este o bună
filosofie, un mod de a trăi mai bine,
de a aprecia.“

să faci glume despre absolut orice
și oricine“, spune actorul.
„LUMEA A LUAT-O RAZNA“
Așa cum așteptau mulți, piesa din
1985 a lui Kate Bush Running Up
That Hill, readusă în atenția pu
blicului prin includerea ei în co
loana sonoră a popularului serial
Stranger Things, a ajuns pe primul
loc în topurile britanice, peste
piese ale muzicienilor în vogă. Un
succes atât de neașteptat a reușit
performanța de a o aduce în lu
mina reflectoarelor pe foarte re
trasa artistă britanică. „E un serial
excelent și mam gândit că piesa
mea o să atragă oarecum atenția,
dar nu miaș fi închipuit așa ceva.
E extraordinar, chiar șocant! Lu
mea a luato complet razna!“, a
declarat Kate Bush care a explicat
că melodia ei vorbește despre
„diferențele fundamentale dintre

bărbați și femei“. Bush, care a com
pus melodia și deține drepturile
asupra ei, se pare că în prezent
câștigă câte 1 milion de dolari săp
tămânal de când Running Up That
Hill a apărut în Stranger Things.
OZZY NU POATE FI OPRIT
La doar câteva zile după o grea
operație (care, așa cum sa spus, îi
poate hotărî viața de acum înainte),
Ozzy Osbourne (foto jos) anunță
lansarea pe 9 septembrie a unui
nou album, cu titlul bizar Patient
Number 9, și lansează primul single
de pe acesta. Piesatitlu a albumului,
promovată pe mai multe canale de
streaming, este în principal o co
laborare între Ozzy și celebrul chi
tarist Jeff Beck, dar este înregistrată
cu o galerie de vedete: Chad Smith
(Red Hot Chili Peppers) la tobe,
Robert Trujillo (Metallica) la bass
și, la chitară, vechiul complice al

lui Ozzy, Zakk Wylde. Întregul al
bum, care va conține 13 piese, este
de fapt rodul unei colaborări între
Ozzy și alte vedete rock precum
chitariștii Eric Clapton și Tonny
Iommi, Mike McCready de la Pearl
Jam, Duff McKagan de la Guns N’
Roses, Chris Chaney de la Jane’s
Addiction și regretatul baterist Tay
lor Howkins de la Foo Fighters, de
cedat în această primăvară.
BEAVIS ȘI BUTT-HEAD
READUC ANII ’90
Nu numai că celebrele vedete ani
mate ale MTVului din anii ’90,
Beavis și ButtHead, au revenit cu
un nou film semnat de Mike Judge

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

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

MR. BEAN ȘI MISIUNEA
DE A OFENSA

Adresă: Iași, Bdul Carol I, nr. 4, etaj 4,

Rowan Atkinson, interpretul ce
lebrului Mr. Bean, a criticat cultura
cancel întrun interviu prilejuit
de lansarea noii serii Netflix Man
vs. Bee. „Mi se pare că sarcina co
mediei este tocmai să ofenseze
sau măcar să aibă potențialul de
a ofensa și nu poate fi golită de
acest potențial. Fiecare glumă are
o victimă. Asta e definiția unei
glume. Cineva sau ceva sau o idee
este ridiculizată“, a declarat At
kinson, care subliniază că cei care
devin subiectul glumelor trebuie
să fie din toate clasele sociale, nu
numai dintre cele suspuse. „Întro
societate liberă, trebuie să ai voie

(Beavis and ButtHead Do the Uni
verse), ei reînvie o întreagă epocă
de acum trei decenii, prin relan
sarea serialului care lea asigurat
gloria. Peste 200 de episoade re
masterizate ale serialului de
animație difuzat cândva de MTV
vor fi lansate pe platforma de
streaming Paramount+. În plus,
toate aceste episoade vor conține
și videoclipurile muzicale originale
pe care cei doi adolescenți animați
le comentează, le critică sau le
adoră dea lungul serialului. SDC
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Sir Paul McCartney, primii 80 de ani
DRAGOȘ COJOCARU

Pe vremea când avea 25 de ani,
Paul McCartney își imagina o
bătrânețe tihnită, în versurile pie
sei When I’m Sixty Four. Viața
avea să îi demonstreze contrariul:
cu mult după termenul de 64 de
ani, muzicianul britanic este ex
trem de activ.
La doar o săptămână de când șia
serbat împlinirea vârstei de 80 de
ani, pe 18 iunie, Macca se pregătește
să urce pe scena festivalului de la
Glastonbury, chiar azi, sâmbătă, 25
iunie. Va fi cea mai vârstnică vedetă
care a concertat la celebrul festival,
despre care muzicianul scria, în
martie: „mulțimile de la Glaston
bury îmi amintesc de o scenă de
luptă medievală“.
McCartney șia făcut bine în
călzirea pentru Glastonbury: este
proaspăt întors din turneul Got
Back Tour care la purtat, vreme
de o lună și jumătate în această
primăvară, prin toată America. Pe
16 iunie, în New Jersey, Bruce
Springsteen și Bon Jovi a urcat pe
scenă și ia cântat Happy Birthday.
Doar restricțiile pandemiei
par să îl fi oprit cât de cât pe fostul
Beatle. Dar și în această perioadă,
retras la ferma sa alături de fiica
lui și nepoți, el a profitat pentru a
înregistra albumul McCartney III,

lansat în decembrie 2020, care,
așa cum era de așteptat, sa clasat
pe primul loc în topurile brita
nice. După un an, înregistra o altă
versiune a albumului, lansa o
carte care îi retrasa cariera, The
Lyrics: 1956 to the Present, o carte
de bucate alături de fiicele lui, o
carte pentru copii, dar și McCart
ney 3, 2, 1 (o serie de interviuri cu
producătorul Rick Rubin, pe Dis
ney+) și documentarul lui Peter
Jackson The Beatles: Get Back.
La 80 de ani, agenda lui Paul
McCartney este mai plină de acti
vități decât a multor muzicieni ti
neri. Alții, în locul său, poate că
sar fi retras în plină glorie, după
o carieră exemplară în sânul celui
mai celebru grup rock din toate
timpurile. Dar, de la destrămarea
The Beatles, din 1970 încoace,
McCartney a fost mai ocupat ca
niciodată cu cariera lui solo, dea
lungul unei vieți plină de succese
și punctate de drame.
James Paul McCartney sa
născut la Liverpool în 1942, întro
familie modestă. La 14 ani își pier
dea mama, un an mai târziu îl în
tâlnea pe John Lennon și punea
bazele unui parteneriat legendar.
Urmează un deceniu de succes
planetar, cu hituri care intră în is
toria muzicii, dar cariera The
Beatles se termină în 1970.
Însă Paul McCartney înființează
aproape imediat formația Wings,

alături de soția lui, Linda East
man, și pornește o carieră perso
nală de mare succes. În același
timp, devine tată de familie, vege
tarian, crește patru copii, dintre
care unul, Stella, ajunge o cunos
cută creatoare de modă. În 1998 ur
mează tragica despărțire de Linda,
răpită de o boală necruțătoare.
Neconsolat, McCartney se de
dică cauzelor umanitare, se intere
sează de muzica clasică, de pictură,

The Romanian Job
Să mă scuze cititorii conser
vatori pentru titlul în limba
engleză, însă mi sa spus că
un titlu atractiv face cam ju
mătate din valoarea unui arti
col, restul fiind împărțit în
mod egal între conținut și
munca de corectare depusă
de redacție.
Acum să lucrăm un pic și la con
ținut. Astăzi mă voi poziționa

779

între două noțiuni aflate în anti
teză: incompetența și competența.
Logica spune că este normal să o
dezaprobi pe prima și să o aplauzi
pe cealaltă, însă eu am realizat că
nu pot face asta în mod egal. Pot
să disprețuiesc incompetența, fi
indcă despre existența ei nu ai
cum avea dubii, nu poate cineva
să se prefacă atât de bine că este
prost. E un har pe care îl ai sau
nul ai. Însă experiențele pe care
leam avut cu diverși prestatori
de servicii mau făcut ca în ce
privește competența să nu fiu
foarte sigur de nimic. Am sincera
impresie că noi ne scăldăm întro
zonă gri aflată între cele două

noțiuni, numită The Romanian
Job, în care nuți dai seama dacă
prestatorul a știut ce face sau
doar a avut noroc.
De azi de zile merg la un anu
mit mecanic fiindcă îmi este sim
patic. Cam aici am ajuns cu cri
teriile de evaluare. Și de fiecare
dată, cu privire de pește de acvariu,
omul îmi spune „e gata, boss, ia dăi
o cheie“. Dacă pornește, răsuflăm
amândoi ușurați, însă numi pot
da seama dacă chiar a reparat
mașina sau nu a fost capabil să o
strice mai tare. Celebra expresie
nu te băga dacă nu ești mecanic
pare pe cale să asimileze inclusiv
interzicerea băgării dacă ești.

de sculptură. Apoi o cunoaște pe
Heather Mills, fost model, cu care
se va căsători în 2002, va avea o
fetiță, și de care va divorța în 2008.
Pe urmă, în 2011, se va căsători cu
Nancy Shevell, moștenitoarea unui
bogat antreprenor american.
Toată această neîntreruptă
carieră ia adus dea lungul anilor
fostului Beatle un lung șir de
distincții (și o avere impresio
nantă), printre care și 18 premii

Este foarte frumoasă meseria
de instalator. Un fel de legiuitor al
mișcării fluidelor, instalatorul
spune apei pe unde are voie să
treacă și cu ce presiune. Orice aba
tere este sancționată cu cheia
franceză și cu câlți, apa trebuind
săși cunoască la perfecție traseele.
Mai puțin în 95 la sută din came
rele de hotel în care am dormit
prin țara noastră și în băile cărora
bulina roșie a ajuns să însem
ne apă rece, iar albastra să anunțe
opăreala. Un fel de excepție de la
lege care a devenit lege. Și nu pot
acuza pe nimeni de incompetență,
fiindcă nu este ca și cum un insta
lator ar fi montat fire electrice în
loc de racorduri de apă, ci doar
competență din zona aia gri, co
ruptă de ghinion. Statistic, ai 50 la
sută șanse să nimerești racordul

Grammy. În 1997, așa cum este
obiceiul în Marea Britanie, a fost
înnobilat de regina Elisabeta a IIa,
devenind Sir (rangul oficial este
„Knight Bachelor“), în vreme ce o
mulțime de fani, care amintea de
cele mai bune vremuri ale Beatle
maniei, aclama în fața palatului
Buckingham. Este singurul din
The Beatles care a primit această
distincție, iar Paul glumea că, din
acest moment, colegii de trupă
încă în viață „mi se adresează cu
«Sfinția Voastră»“.
În Marea Britanie se zvonește
în ultima perioadă că, pentru îm
plinirea vârstei de 80 de ani, Paul
McCartney este chiar luat în con
siderare pentru a deveni Lord, ca
recompensă pentru „incredibilele
lui servicii aduse culturii brita
nice“. Dacă acest lucru se va în
tâmpla, Macca va face parte din
trun grup restrâns de figuri ale
culturii ridicate la rang nobiliar
printre care se numără compozi
torul Andrew Lloyd Webber (74 de
ani), violonistul Yehudi Menuhin
(19161999) sau actorii Richard
Attenborough (19232014) și Lau
rence Olivier (19071989).
Până la recepțiile oficiale și la
nebunia mulțimilor de la Glas
tonbury, Sir Paul McCarteny a
preferat să își serbeze ziua de
naștere cât mai liniștit: pe un iaht,
alături de familie, în Mykonos, o
insulă pe care o adoră. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

de apă caldă pe bulina roșie, dar
dacă ai și un dram de ghinion sta
tistica nu se poate aplica. Numi
rămâne decât să schimb cu mâna
mea, între ele, bulinele din cât mai
multe băi de hotel, chiar dacă ur
mătorii drumeți care se vor îmbăia
numi vor mulțumi niciodată. O
fac pentru țară. SDC

