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Centenarul José Saramago
(1922-2022)

Fărâme de memorii, 
traducere și note de 

Georgiana Bărbulescu, Iași,
Polirom, 2009, pp. 52-56

Am povestit cu altă ocazie cum și
de ce mă numesc Saramago. Că
acest Saramago nu era numele de
familie dinspre tată, ci porecla cu
care era cunoscută familia în sat.
Că, ducându�se tata să declare, la
Starea Civilă din Goleg, nașterea
celui de�al doilea fiu al său, s�a în�
tâmplat că funcționarul (se nu �
mea Silvino) era beat (de ciudă,
tata îi reproșa mereu acest lucru)
și că, sub efectul alcoolului și fără
ca nimeni să�și dea seama de
frauda onomastică, a hotărât, pe
socoteala și riscul său, să adauge

Saramago [hrean, n.r.] la numele
laconic de José de Sousa, pe care
tatăl meu dorea să�l port. Și că, în
felul acesta, la urma urmelor, da�
torită intervenției, după toate
apa rențele, divină, mă refer, bi �
neînțeles, la Bachus, zeul vinului
și al acelora care se întrec să�l bea,
n�a trebuit să inventez un pseu�
donim pentru a�mi semna cărțile,
având în vedere că exista un viitor
în acest sens. Am avut noroc, mare
noroc, că nu m�am născut în vreu �
na dintre familiile din Azinhaga
care, în vremea aceea și timp de
mai mulți ani, au trebuit să tâ�
rască obscenele porecle de Picha�
tada, Curroto și Caralhana. Am
intrat în viață marcat cu acest
nume de familie, Saramago, fără
ca familia să bănuiască și numai
la șapte ani, când, ca să mă înscrie

la școala primară, a fost necesar
să prezinte certificatul de naștere,
adevărul a ieșit gol�goluț din
puțul birocratic, spre marea in�
dignare a tatălui meu, pe care, de
când se mutase la Lisabona, pore�
cla îl supăra. Dar cel mai rău a fost
când, numindu�se el doar José de
Sousa, așa cum se putea vedea în
hârtiile lui, Legea, severă, bănui�
toare, a vrut să știe cum se făcea
că avea un fiu al cărui nume com�
plet era José de Sousa Saramago.
Astfel somat și pentru ca totul să
fie cum trebuie, sănătos și cinstit,
tata n�a avut altă soluție decât să
procedeze la o nouă înscriere a nu�
melui său, numindu�se de atunci
și el José de Sousa Saramago. Pre�
supun că acesta trebuie să fi fost
unicul caz în istoria umanității în
care fiul a fost cel care i�a dat nu�
mele tatălui. Nu ne�a fost de mare
folos, nici nouă, nici Legii, pentru
că tata, ferm în antipatiile sale,
întotdeauna a vrut și a reușit să
facă în așa fel încât să i se spună
doar Sousa.

Caietul: texte scrise pentru
blog: septembrie 2008 –

martie 2009, traducere și
note de Simina Popa, Iași,
Polirom, 2010, pp. 11-16

15 septembrie 2008

Umblând prin niște hârtii care 
și�au pierdut prospețimea noută �
ții, am dat peste un articol despre
Lisabona scris acum câțiva ani și,
nu mi�e rușine s�o mărturisesc,
m�am emoționat. Poate pentru că
nu e vorba, de fapt, de un articol,
ci de o scrisoare de dragoste, de
dragoste pentru Lisabona. Așa că
m�am hotărât s�o împărtășesc cu
cititorii și prietenii mei, publi�
când�o din nou, de data asta pe
pagina infinită a internetului, și
să�mi inaugurez cu ea spațiul
meu personal pe acest blog.

CUVINTE PENTRU UN ORAȘ

Era o vreme când Lisabona nu se
numea așa. I se spunea Olisipo pe
vremea romanilor, Olissibona când
au cucerit�o maurii, iar aceș tia au
ajuns să�i spună Aschbouna, poate
pentru că nu știau să pronunțe
barbarul cuvânt. Când maurii au
fost învinși în 1147, după un asediu
de trei luni, numele orașului nu s�a
schimbat imediat, în orele urmă�
toare: presupunând că acela care
avea să fie primul nostru rege a tri�
mis o scrisoare familiei, anun �
țându�și înfăptuirea, cel mai pro �
babil e să fi scris în susul paginii
Aschbouna, 24 octombrie, sau
Olissibona, însă nicidecum Lisa�
bona. Dar oare când a început 

Lisabona să fie Lisabona, de fapt
și de drept? Au trebuit să treacă
cel puțin câțiva ani până să se
nască noul nume, cam atâția câți
le�au trebuit și cuceritorilor gali�
cieni ca să devină portughezi...

Mărunțișurile acestea istorice
nu sunt de mare interes, s�ar zice,
dar pe mine m�ar interesa foarte
mult, nu doar să aflu, dar să și văd,
în sensul propriu al cuvântului,
cum s�a transformat de�a lungul
timpului Lisabona din zilele ace�
lea. Dacă ar fi existat cinematogra�
ful pe�atunci, dacă bătrânii croni� 
cari ar fi fost operatori de cameră,
dacă cele o mie și una de schimbări
prin care a trecut Lisabona de�a
lungul secolelor ar fi fost înregis�
trate, am fi putut să vedem acea Li�
sabonă de opt secole crescând și
mișcându�se ca o ființă vie, ca flo�
rile pe care ni le arată televizorul,
deschizându�se în câteva secunde,
de la bobocul încă strâns, la splen�
doarea finală de forme și culori.
Cred că aș iubi acea Lisabonă mai
presus de orice.

Unul dintre cei mai importanţi scriitori ai secolului trecut,
José Saramago ar fi făcut pe 16 noiembrie o sută de ani.
Asta în ciuda documentelor oficiale care îl arată pe José de
Sousa Saramago ca fiind născut pe 18 noiembrie, două zile
mai târziu. A început să scrie cu adevărat la vârsta
maturităţii, adică atunci când deja trecuse pragul de 50 de
ani. Până atunci a avut multe alte meserii, de la mecanic
auto la jurnalist. Abia în 1982 cunoaște succesul, un succes
care avea ca în 1998 să îi aducă și Premiul Nobel 

pentru Literatură, în ciuda faptului că scrierile îi sunt im-
pregnate de apartenenţa la Partidul Comunist din Portu-
galia. Juriul a motivat acordarea premiului marelui scriitor
arătând că „prin parabole hrănite de imaginaţie, compasi-
une și ironie ne ajută încontinuu să înţelegem 
din nou o realitate iluzorie“. La o sută de ani de la nașterea
sa, vă oferim două fragmente din scrierile sale, ambele
definitorii: unul pentru José Saramago, al doilea pentru
dragostea sa, Lisabona. 



3
ANUL XIX NR. 793
21 – 27 NOIEMBRIE 2022 actualitate

www.suplimentuldecultura.ro

Fizic, ocupăm un spațiu, dar
sentimental, suntem ocupați de o
amintire. Amintirea unui spațiu și
a unui timp, amintirea înăuntrul
căreia trăim, ca o insulă între două
mări: una căreia îi spunem trecut,
alta căreia îi spunem viitor. Putem
naviga pe marea trecutului apropiat
mulțumită memoriei personale, ca �
re a păstrat amintirea iti nerariilor
ei, dar pentru a naviga pe marea tre�
cutului îndepărtat ar trebui să folo�
sim amintirile acumulate în timp,
amintirile unui spațiu în continuă
transformare, la fel de fugarnic pre�
cum timpul însuși. Un asemenea
film al Lisabonei, comprimând tim�
pul și extinzând spațiul, ar fi memo�
ria perfectă a orașului.

Cunoaștem un loc atunci când
se întâmplă să coincidem cu el, în
timpul și spațiul pe care îl repre�
zintă. Locul era acolo, a apărut
omul, apoi omul pleacă, locul ră�
mâne tot acolo, locul a făcut omul,
omul a transformat locul. Când a
trebuit să recreez spațiul și tim�
pul Lisabonei în care Ricardo Reis
se presupune că și�a trăit ultimul

an, știam de la început că cele
două noțiuni de timp și de loc nu
aveau să coincidă: cea a adoles�
centului timid, cum eram, închis
între limitele condiției sale so�
ciale, și cea a poetului lucid și ge�
nial care frecventa cele mai înalte
regiuni ale spiritului. Lisabona
mea a fost dintotdeauna cea a car�
tierelor sărace, iar când, mult mai
târziu, împrejurările m�au adus să
trăiesc în alte medii, amintirea pe
care am preferat să o păstrez a fost
cea a Lisabonei din primii mei ani,
Lisabona oamenilor care au puțin
și simt mult, încă rurală în obice�
iuri și în înțelegerea lumii.

Probabil nu se poate vorbi de
un oraș fără să citezi câteva date
notabile din existența sa istorică.
Aici, vorbind despre Lisabona, a fost
menționată doar una, anume cea a
începutului ei portughez, deși n�ar
fi așa de grav păcatul prea mă ririi. 
Ar fi, da, în cazul în care am ceda ace�
lui gen de exaltare patriotică, cea
care, în lipsa unor inamici reali asu�
pra cărora să își asmută presupusa
putere, caută stimuli facili ai evocării 

retorice. Retoricile comemorative,
nefiind neapărat ceva rău, com�
portă to tuși un sentiment de auto�
complăcere, care du ce la confu zia
dintre cuvinte și fapte, atunci când
nu le plasează în locul care le
aparține de drept. 

În acea zi de octombrie, abia�
începuta Portugalie a făcut un
mare pas înainte, și încă unul atât
de hotărât, încât Lisabona nu s�a
mai pierdut de atunci. Dar să nu
ne îngăduim napoleonica vanitate
de a exclama: „Din înălțimile ace�
lui castel, opt sute de ani ne con�
templă“ – ca apoi să ne aplaudăm
unii pe alții pentru că am rezistat
atât... Să ne gândim mai degrabă
că din sângele vărsat de�o parte
sau de alta este făcut sângele care
ne curge azi prin vine – nouă,
moștenitorilor acestui oraș, fii de
creștini și de mauri, de negri și de
iudei, de indieni și de galbeni, în
fine, de toate rasele și credințele
pe care le considerăm bune, de
toate credințele și rasele despre
care se spune că sunt rele. Să lă �
săm în ironica pace a mormintelor

acele minți aberante care, într�un
trecut nu prea îndepărtat, au in�
ventat pentru portughezi o „zi a
rasei“ și să ne revendicăm magni�
ficul metisaj, nu doar cel al sânge�
lui, ci mai ales al culturilor, cel
care a pus bazele Portugaliei și a
făcut�o să dăinuiască până azi.

Lisabona s�a tot transformat
în ultimii ani și a reușit să tre�
zească în conștiința cetățenilor săi
mugurii forțelor care au smuls�o
din marasmul în care căzuse. În
numele modernizării, se ridică zi�
duri de beton peste pietrele vechi,
se modifică profilurile colinelor,
se schimbă peisajele, se transfor mă
unghiurile de vedere. Dar spiritul

Lisabonei supravie țuieș te, iar spi�
ritul este cel care face orașele eter �
ne. Fermecat de acea dragoste ne� 
bună și acel entuziasm divin care
stăpânesc poeții, Camões a scris
cândva despre Lisabona: „[...] Tu,
Lisabonă nobilă, cu anii/ Ajunsă�a
lumii falnică regină“. Să�i iertăm
exagerarea. E de ajuns ca Lisabona
să fie pur și simplu cum se cuvine
să fie: cultă, modernă, curată, or�
ganizată – fără să�și piardă nimic
din sufletul ei. Iar dacă toate aces �
te bunătăți o vor face o regină pâ �
nă la urmă, atunci așa să fie. În
republica pe care o alcătuim cu
toții, vor fi întotdeauna bine�ve�
nite asemenea regine. SDC

JOSÉ SARAMAGO s�a născut la 16 noiembrie 1922 în
Azinhaga (Ribatejo), într�o familie modestă. Destinul
său scriitoricesc a avut o traiectorie uluitoare, culmi�
nând cu decernarea Premiului Nobel pentru Litera�
tură (1998). După debutul din 1947 cu un roman
ulterior 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, nenumărate traduceri, revenind la roman
abia în 1977, cu Manual de pictură și caligrafie (Poli�
rom, 2010, 2022). Ridicat 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 inter �
națională o dobândește cu Memorialul mănăstirii
(1982; Polirom, 2007, 2017), care, alături de Anul
morții lui Ricardo Reis (1984; Polirom, 2003, 2009,
2018) și Istoria asediului Lisabonei (1989; Polirom,
2004, 2014, 2018), formează seria narativă cu tema�
tică istorică, scriitorul acordând o atenție specială
„originii și identității portugheze“. În 1991 publică
Evanghelia după Isus Cristos (Polirom, 2003, 2012),

cel mai polemic roman al său, care reconstruiește o
viață apocrifă a lui Isus. O cotitură în universul te�
matic romanesc al lui José Saramago o constituie
seria de ficțiuni ucronice și alegorice începută cu
Pluta de piatră (1986; Polirom, 2002, 2015) și conti�
nuată de Eseu despre orbire (1995; Polirom, 2005,
2008, 2013), Toate numele (1997; Polirom, 2002, 2008,
2011), Peștera (2000; Polirom, 2005, 2009, 2013),
Omul duplicat (2002; Polirom, 2009, 2016), Eseu des�
pre luciditate (2004; Polirom, 2008, 2014) și
Intermitențele morții (2005; Polirom, 2007, 2009,
2013). La Editura Polirom au mai apărut: Călătoria
elefantului (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), Lucarna (2013), Halebarde, hale�
barde (2015), De la statuie la piatră (2017) și Jurnalul
din anul Nobelului (2021). José Saramago și�a petre�
cut ultimii ani în Lanzarote, Insulele Canare, conti�
nuând să scrie și să publice. S�a stins din viață în
iunie 2010.
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În plină dezbatere despre cât și
cum ar trebui mărite pensiile la
începutul anului viitor, cu cele
două partide din coaliția de gu�
vernare lansând în fiecare zi alte
variante, merită să ne aplecăm
puțin asupra felului în care au
fost construite inițial sistemele
de pensii și dezastrul în care se
află astăzi. În societățile care
aplică principiul contribu tivi tății
(din venitul fiecărui cetă țean din
câmpul muncii se reține lunar o
sumă), salariații de azi plătesc
pensiile celor care au împlinit
vârsta legală de pensionare.
Numai că sistemul a funcționat
decent atât timp cât numărul
celor activi era mult mai mare
decât al celor pensionați. 

Speranța de viață tot mai crescută
și sporul demografic negativ în
unele din cele mai dezvoltate state
au condus la deficite uriașe, și asta
nu de ieri�de azi, astfel încât, în
fapt, statele se împrumută pentru
a susține sistemele de pensii și de
sănătate (nu tinerii au cea mai
mare nevoie de tratamente). Banii
aceștia îngroașă deficitul bugetar,
căci se alimentează în mare parte

din împrumuturi. Nu mai că am
ajuns în situația în care nu sa �
lariații activi plătesc pensiile vâr�
stnicilor, ci nepoții acestora le vor
plăti, când vor ajunge creditele la
scadență. În următorii ani defici�
tele bugetare vor fi și mai mari,
pentru că tranziția spre așa�nu�
mita energie verde va însemna alte
cheltuieli bugetare uriașe. Avem,
așadar, trei motive pentru care gu�
vernele vor continua să alimenteze
din greu ciclul inflaționist. Fără
tiparnițele care să meargă la foc
continuu și să pompeze bani în
economie (cu efect inflaționist) și
fără îndatorarea excesivă a statelor
dezvoltate, nu vor fi bani nici de
pensii, nici pentru spitale, nici
pentru „decarbonizare“. 

Unii analiști estimează că o
țintă de 2% „inflație bună“ va fi im�
posibil să mai fie atinsă, oricât s�ar
strădui băncile centrale să ajun�
gem iar la ea. Pentru că politicile
monetare antiinflaționiste trebuie
corelate cu politicile fiscal�bu ge �
tare ale statelor. Ca să domolească
inflația, băncile centrale măresc
dobânzile de refe rință, ceea ce în�
seamnă că, pe de o parte, credite
noi se vor acorda mai puține pen�
tru că oamenii nu și le vor permite
(dobânzi variabile mai mari și va�
lori ale ratelor care nu acoperă, să
zicem, limita de 40% din veniturile
lunare pe care BNR o acceptă), iar
cei care au deja credite se con�
fruntă cu rate care se pot chiar du �
bla față de momentul în care au
contractat creditul. De ce face BNR,
la fel ca toate băncile centrale, în
frunte cu FED�ul american, asta?

Pe scurt, ca să scoată banii din
piață, respectiv ca populația să nu
mai poată cheltui pe achiziția de
bunuri și servicii din bani pe care
nu îi are în mod real. 

Doar că instrumentele mone�
tare clasice de domolire a inflației
fac ca populația să sufere, iar po�
liticul decontează. Pentru ca
inflația să scadă iar la 2%, ar tre�
bui ca nici guvernele să nu se mai
împrumute pentru a�și crește con�
tinuu cheltuielile. Or în realitate
nu numai guvernul României face
fix pe dos, dar o fac majoritatea gu�
vernelor statelor dezvoltate care
au de susținut pensii, spitale și
tranziția către energia verde. 

Pe traseu, băncile centrale au
încetat să mai vorbească de mult
aceeași limbă cu guvernele. Care
vor continua să fie tot mai chel�
tuitoare. 

Din toate motivele de mai sus,
economiștii băncilor centrale vor
trebui să redefinească ce înseamnă
inflație acceptabilă (se vorbește de
4%), dar și guver nanții vor trebui să
devină tot mai inventivi în felul în
care administrează bogăția/ dato�
ria unei națiuni. Pur și simplu vom
face tranziția spre un alt sistem eco�
nomic. Cum va arăta acesta, nimeni
nu știe, motiv pentru care, fără
glumă, și reputați economiști aș �
teaptă ca dezvoltarea inteligenței
artificiale să ne scoată din încurcă�
tură. Am complicat sistemul finan�
ciar într�atât de mult, încât mintea
umană nu mai poate interpreta sin�
gură atâtea informații ca să gă�
sească și calea de ieșire din dilemă.
Dar nici scenariul în care populația
tot mai longevivă nu�și va primi
pensiile sau nu va beneficia de tra�
tament medical nu poate fi de con�
ceput, pentru că, laolaltă cu alte
drepturi și libertăți fundamentale,
reprezintă eșafodajul pe care s�au
ridicat unele dintre cele mai de suc�
ces țări ale planetei. 

P.S. Unul dintre conceptele
avansate pentru viitor îl reprezintă
venitul universal garantat, născut
din redistribuirea plusvalorii crea �
te de roboții care vor prelua cea
mai mare parte a muncii pe care o
fac astăzi oamenii. Numai să nu�și
facă și ei sindicate. SDC

O scrisoare către Haruki 
Murakami și o scrisoare către
Truman Capote. 

SCRISOARE CĂTRE HARUKI
MURAKAMI

Cartea Bărbaţi fără femei (tradu -
cere din limba japoneză de Iuliana
și Florin Oprina) a fost publicată 
la editura Polirom în 2017.

Dragă domnule Murakami, 
Nu v�am mai scris de un an, de

când vă povesteam cum am făcut
noapte albă să ajung primul la o li�
brărie, să iau Elefantul a dispărut.
Se întâmpla după ce văzusem fil�
mul Burning. Am citit cartea aceea
de povestiri și apoi s�a întâmplat
viața. Nu v�am mai citit. 

Apoi am văzut din nou un
film: Drive my car, oscarizatul.

Am ascultat apoi Beatles și iar am
făcut noapte albă să ajung primul
la librărie, să iau Bărbați fără
femei. V�am citit și aceste proze cu
același sentiment pe care l�am
avut de când v�am întâlnit prima
dată cărțile: că puteți face totul, că
puteți ajunge oriunde, că imagi �
nația dumneavoastră nu are nici
o graniță. 

Comit o indiscreție: acum un
deceniu, eram la granița unei
povești romantice. S�a sfârșit îna �
inte să înceapă cu adevărat după
ce domnișoara mi�a mărturisit că
nu vă poate suferi literatura. Bi �
neînțeles că am plecat și nu m�am
mai întors niciodată. 

Drive my car, textul dumnea�
voastră, nu e cu nimic mai prejos
de melodia Beatles�ilor, ba chiar
dimpotrivă, cu nimic mai prejos de
filmul oscarizat, ba chiar dimpo�
trivă. Are frumusețea dimine ților

în care nu e nevoie de cuvinte, are
frumusețea melancoliei, iar eu nu
știu deocamdată nici o formă mai
înaltă de frumusețe. 

SCRISOARE CĂTRE 
TRUMAN CAPOTE

Cartea Alte glasuri, alte încăperi
(traducere de George Volceanov) a
fost publicată la editura Polirom în
anul 2015.

Dragă domnule Truman Ca�
pote, m�am trezit pe la începutul
lunii septembrie, luna nașterii
dumneavoastră, cu o poftă teri�
bilă să vă recitesc. Să recitesc tot:
și Harfa de iarbă, și Mic dejun la
Tiffany’s, și Cu sânge rece, și Mu�
zică pentru cameleoni, tot, tot, tot. 

V�am regăsit: nu cunosc nici
un scriitor care să pună așa toate
cuvintele la locul lor într�o carte,
muzicalitatea, ritmul frazelor
dumneavoastră este perfect. 

Am ezitat în fața unui singur
roman: Alte glasuri, alte încăperi.
Și știu de ce și poate că v�am mai
povestit sau poate că n�am povestit

nimănui, poate că nici mie în�
sumi nu am avut curajul să�mi
mărturisesc. 

Cu cartea aceasta am început
să vă descopăr, sunt decenii de
atunci. Dar tot ea m�a ținut departe
de dumneavoastră ani de zile. Nu
mi�a plăcut. Eram pe atunci un do�
bitoc, desigur. 

Căci acum văd ce e: biografia
dumneavoastră fantastică, o carte
dureroasă și adevărată, capabilă
să exorcizeze demoni și să vă mai
dea trei decenii și jumătate de ilu�
zii și viață.

Recitind�o acum, când am
aproape patruzeci de ani, am fost
încântat să văd cât de bine scriați
la doar douăzeci și un pic de ani. 

Dacă nu aș fi știut că scriați
patru�cinci ore pe zi de la opt ani,
așadar că aveați mai bine de un
deceniu de practică zilnică din
care izvora această perfecțiune, aș
fi fost și eu uluit, ca atâția dintre
contemporanii dumneavoastră.
Dar știam.

Domnule Truman Capote, as�
tăzi se socotește greșit că v�ați iro�
sit talentul, că ați publicat prea

puțin, ba chiar că v�ați bătut joc de
propria viață. Îndrăznesc să ridic
în fața tuturor acestor obiecții ba�
ricada acestor cuvinte care s�au
spus cândva la moartea unui jucă�
tor de fotbal la fel de spectaculos
ca frazele dumneavoastră din
Acum ne despărțim: „nu contează
ce ai făcut cu viața ta, contează ce
ai făcut cu a noastră“.

Iar viața mea, domnule Tru�
man Capote, ați schimbat�o pen�
tru totdeauna și ați schimbat�o în
bine. De câte ori vă recitesc simt
cum viața mea se îmbogățește.
Despre asta e vorba. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Unii analiști estimează că o ţintă de
2% „inflaţie bună“ va fi imposibil să mai
fie atinsă, oricât s-ar strădui băncile 
centrale să ajungem iar la ea.

Roboții ne vor plăti pensiile!

Două scrisori

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Cu ilustrații de Dan Perjovschi

„Chiar dacă războiul va mai dura,
soarta lui este decisă. E greu de
imaginat vreun scenariu plauzibil
în care Rusia iese învingătoare.
Sunt tot mai multe semne că
sfârșitul regimului Putin se apro�
pie. Am putea asista însă la un
proces îndelungat, cu convulsii
majore, care să modifice radical
evoluțiile istorice în spațiul eura�
siatic. În centrul acestor evoluții,
rămâne Rusia, o țară uriașă, cu un
regim hibrid, între autoritarism
electoral și dictatură autentică. În
ultimele luni, în Rusia a avut loc o
pierdere uriașă de capital uman.
Sute de mii de tineri educați, cel
mai bine pregătiți specialiști în do�
menii de vârf, au fugit din țară de
la izbucnirea războiului. Sanc �
ționarea administrativă sau pena �
lă a celor care îndrăznesc să aibă
altă părere decât cea oficială, in�
troducerea cenzurii, înflorirea im�
posturii agresive au transformat
într�un mediu toxic univer si tățile
și centrele de cercetare. Este un

proces ale cărui consecințe se vor
vedea în următoarea jumătate de
secol și vor condamna Rusia la
subdezvoltare și irelevanță. Putin
și�a aruncat țara cu cel puțin
două decenii înapoi. Rusia de as�
tăzi nu mai aparține lumii civili�
zate. Poate că asta era «opera�
 țiunea specială» proiectată de
președintele rus: să distrugă Ru �
sia. Dacă acesta a fost planul lui
înseamnă că i�a reușit.“ (Armand
Goșu) 

Eternul și fascinantul Bere�
zovski • Anna Politkovskaia • Ki�
rill, un patriarh pentru liniștea
Kremlinului • Propagandă și ma�
nipulare – strategia militară a Ru�
siei • Navalnîi, scânteia celei de�a
cincea revoluții din Rusia? • Joaca
lui Putin de�a istoricul și noua
ideologie a Rusiei • Cu busola prin
Moscova în căutarea resetării •
Cear șafurile de la Ritz�Carlton și
viitorul relațiilor ruso�americane
• Triumful lui Putin în fața lui
Trump • Tot ce trebuie să știi despre
evenimentele din Siria. Rachetele
americane au cenzurat ambițiile

rusești în Orientul Mijlociu • Dalla
Russia con amore, propaganda
Kremlinului în timpul pandemiei
de coronavirus • Kazahstan. De la
„deșertul tătarilor“ la heartland •
Armenia la răscruce • Migranții,
noua armă din arsenalul lui
Lukașenko • Gaz pentru „poporul
frate ucrainean“ • Gazprom. Mi�
zele conflictului cu Ucraina •
Ucraina, coșmarul lui Putin • Con�
traofensiva ucrainea nă. Putin își
îngroapă imperiul

ARMAND GOȘU predă din
2004 istoria politică a Rusiei și a
URSS, istoria politicii externe și a
diplomației sovietice, evoluții în
fostul spațiu sovietic și introdu�
cere în istoria serviciilor secrete
sovietice. Are un doctorat în isto�
ria Rusiei, cu o teză despre politi �
ca externă a Imperiului Rus (Mos� 
cova, 1998). A avansat până la gra�
dul de cercetător științific princi�
pal II, la Institutul de Istorie „Ni �
 colae Iorga“ al Academiei Române,
unde a lucrat între 1991 și 2001. A
fost coordonator de programe la In�
stitutul Român de Istorie Recentă

(2002�2004). Din 2004 este con �
ferențiar la Universitatea din
București. A fost corespondent la
Moscova pentru radio BBC, în anii
1995�1998 și 1999�2000. Între
2005 și 2010, a fost redactor�șef
adjunct, iar în perioada 2013�
2014, redactor�șef al „Revistei 22“,
editată de Grupul pentru Dialog
Social.Semnează numeroase arti�
cole științifice, cele mai recente
fiind „The Time of the Oligarch.
Relations between Romania and

the Republic of Moldova (2009�
2018)“ și „Invalidating the ri�
ghtfully elected mayor of Chi� 
șinău threatens the regime of oli�
garch Vladimir Plahotniuc“ (am�
bele în Studia politica. Romanian
Political Science Review, 2018);
volume, printre care: Euro�falia.
Turbulențe și involuții în fostul
spațiu sovietic (Curtea Veche Pu�
blishing, 2016), Democrația sub
asediu. România în context regio�
nal (coordonator împreună cu
Alexandru Gussi, Corint, 2019), Is�
toria comunismului din România,
vol. III: Documente. Nicolae Ceau �
șescu (1972�1975) (coeditor, Poli�
rom, 2016), Rusia, o ecuație com� 
plicată (Polirom, ed. I, 2021, ed. a
II�a, 2022), Între Napoleon și Ale�
xandru I (Polirom, 2022); precum
și analize și comentarii despre fos�
tul spațiu sovietic în publi cațiile
unor institute și centre de cerce�
tare cunoscute („Deutsche Ge�
sellschaft für Auswärtige Politik“,
Middle East Institute, Oxford Ana�
lytica), în presa internațio nală și
în cea din România („The Insider“,
„Revista 22“, contributors.ro). SDC

Armand Goșu, Putin, obsesia imperiului

Recenta și grăbita trecere prin
Belgrad de la sfârșitul lunii oc�
tombrie, cu ocazia târgului de
carte de acolo, unde România a
fost invitată de onoare, m�a făcut
să îmi aduc aminte de vremuri
trecute. Plimbarea pe străzile Bel�
gradului, despre care am scris
săptămâna trecută, mi�a amintit
printre altele de senzația trăită cu
intensitate adolescentină în Ro�
mânia anilor 1980: că eram blocat
între granițele celei mai retardate
țări din partea noastră de Europă.

În imediata mea vecinătate nu era
Serbia, ci federația iugoslavă, cel
mai liberal stat comunist din
epocă. Ceva mai sus, la nord�vest,
se aflau vecinii noștri maghiari,
cu „gulaș�comunismul“ lor mult
mai soft decât tot ce au cunoscut
românii. Deși greu de comparat
cu pseudo�comunismul iugoslav,

regimul politic din Ungaria deve�
nise de multă vreme unul permi�
siv, conducându�se după ideea
conform căreia „cei ce nu ni se opun
sunt alături de noi“. În con secință,
țara vecinilor noștri devenise mult
mai prosperă și mai deschisă decât
România înfrico șată și flămândă. În
nord și nord�est, unde astăzi ne în�
vecinăm cu Ucraina și Republica
Moldova, se afla pe atunci Uniunea

Sovietică, mama comunismului,
care tocmai trecea, sub conduce�
rea lui Mihail Gorbaciov, prin pe�
restroika și glasnost. Relaxarea
propusă și impusă de noul secre�
tar general al Partidului Comunist
oferea un grad de libertate proas�
pătă – și relativă, e drept, dar
imen să în comparație cu ceea ce
cunoscuseră cetățenii sovietici în
deceniile trecute. Până și vecinii
noștri bulgari din sud, cu care ne
comparăm de atâta vreme ca să ne
alinăm frustrările, se bucurau de
mai multă libertate și duceau o
viață mai decentă decât românii.
Nu degeaba programele televiziu�
nii bulgare erau urmărite cu obs �
tinație în sudul României, în vreme
ce reciproca nu era deloc valabilă.
Singura țară față de care ne pu�
team afirma o oarecare superiori�
tate în mizerie era Albania, dar cui
îi păsa la noi de Albania?

Iar acum, în 2022, eu mă plim �
bam pe străzile capitalei unei țări
rămase în afara Uniunii Euro�
pene, printr�un Belgrad frumos,
dar parcă mai ponosit decât Bu �
cureștiul și rămas undeva în anii

1990, cu nostalgii iugoslave de
1980. Atunci, odinioară, dacă mi�ar
fi spus cineva că va veni o vre me
când românii vor putea circula prin
Europa și prin lume mai ușor decât
vecinii noștri sârbi, aș fi râs ironic.
Cum aș fi făcut și dacă mi s�ar fi zis
că Ungaria o să devină cândva o
țară mai conservatoare și mai prost
văzută în Europa decât eram noi.
Am fost obiș nuit să cred că prospe�
ritatea, libertatea și democrația
sporesc pe măsură ce te deplasezi
spre vest – și, pe deasupra, am
crescut și eu cu ceea ce Luca Pițu
numea ironic „sentimentul româ�
nesc al urii de sine“. Doar că astăzi
lucrurile stau cu totul altfel.

Exact la vest de România, în
imediata noastră vecinătate, se
află acum două state cu regimuri
caracterizate drept iliberale: Un�
garia lui Viktor Orbán și Serbia
lui Aleksandar Vučić. Țările la
care odinioară ne uitam cu admi �
rație și jind sunt antimodele de
democrație, iar apropierea lor de
Rusia putinistă le condamnă la
izolare politică. Comparativ cu ele,
România e, cu toată delăsarea și

corupția ei, o țară frecventabilă,
catalogată printre democrațiile
europene. Îmi vine să exclam, cu
teama superstițioasă că vorbesc
despre o minune care n�o să țină
mai mult de trei zile proverbiale,
„Am ajuns s�o văd și pe asta“. O să
repet ce�au spus și alții: cu toate
greșelile și șovăielile noastre, cu
toată corupția și incompetența din
politică și administrație, România
se află – nu neapărat datorită me�
ritelor românilor – în cel mai fast
moment al istoriei ei. Să dea Dom�
nul să țină. Zic asta fiindcă, in �
fluențat de amintirea vremurilor
de odinioară, îmi vine greu să cred
că lumea din imediata noastră
apropiere s�a putut schimba atât
de mult și că ar putea rămâne așa.
Dacă Serbia, dacă Ungaria – țări
cu mai multă tradiție democratică
și o istorie de proteste civice mult
mai vie – au ajuns într�o asemenea
stare, oare cât de mare e riscul s�o
pățim și noi, cu mămăliga noastră
care explodează atât de greu?

Mă gândesc la asta. Îmi zic că
am avut iarăși noroc, la fel ca în 1918.
Și sper ca de data asta să ne țină. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Schimbări

SEMNAL EDITORIAL



6
ANUL XIX NR. 793

21 – 27 NOIEMBRIE 2022muzică 
www.suplimentuldecultura.ro

...și vine o zi de toamnă, uscată
ca o văduvă de război dintr-un
sat pustiit și alegi din raft un
CD să-l pui în player și asculţi
cu atenţia dictată de împreju-
rarea că ai cumpărat CD-ul
încercând „să sprijini rockerii
români“ și știi c-ar fi bucuroși
să-i menţionezi la rubrica
săptămânală, în tabletă
(fiindcă textul tău nu e cronică
oficială, îmbrăcată la patru
ace, de pus cu mândrie pe
wall) și te simţi inconfortabil
simţind cum trec pe lângă tine
niște piese corect făcute, însă
lipsite de scânteia capabilă să
aprindă iar vreascurile stivuite
pe cenușa zilelor tale. 

De ce te deprimă o muzică destinată
să încânte? Știi, dar explicațiile n�au
rost, nici loc... Amărât, cu inima gata
să�ți iasă din piept ca la ultima
suflare, te urnești anevoie și pleci să
te plimbi nu prea departe de lo �
cuință – sunt locuri banale ce ți�au
încântat lentila foto în orice ano �
timp. N�ai mai fost prin zonă de�o
lună întreagă, prins în gheara co �
modității ca un câine în lanț, hrănit
regește de stăpânul invizibil numit
obișnuință. Ziua de noiembrie e

caldă, norii alburii de abia împie �
dică razele soarelui să ardă mocnit,
lumina se cerne difuză ca speranța
într�un viitor imprecis. Care viitor?

Ajungi la fântâna arteziană să�ți
umpli sticla de apă din, probabil,
cea mai bună sursă potabilă ac �
cesibilă. Și iarăși te uimește ce
(re)vezi. Platoul din jur slujea când �
va de curte pentru grajdurile și
acareturile fermei de vaci a CAP�
ului comunal. Îți amintești fojgăiala
intensă din anii socialismului, faima
produselor lactate ce luau calea
exportului, atmosfera de colhoz, cu
perioadele de lâncezeală și heiru �
pism ș.a.m.d. Și apoi, după 1990,
spargerea colectivei, distrugerea
clădirilor, furatul materialelor de
construcție, ruinele cuprinse treptat
de vegetație, ca�n dispărute cetăți
khmere sau mayașe. Acum cresc aici
tufe de soc și măceș, iar maidanul se
umple de gunoaie nicicând aco �
perite de bălării. Deunăzi, cineva s�a
îndurat să curețe zona din preajma
fântânii, croind un șanț de scurgere
a neprețuitului lichid către nu se
știe ce crăpătură căscată de secetă la
câteva zeci de metri mai încolo, ca
un rânjet sălbatic adresat umani �
tății iresponsabile și insensibile. Nu
lucrase un activist de mediu au �
tentic, fiindcă ar fi adunat și căruța

de sticle de plastic, pungi de chip �
suri, șosete rupte, încălțăminte
delabrată și alte articole scoase din
uz ale civilizației consumiste năvă �
lite și pe plaiurile astea de trei de �
cenii încoace. Ți�a fost peste puteri
să strângi tu relicvele mizerabile,
ziua fusese deja grea și nu credeai că

intempestiva acțiune ecologică
poate vindeca răni psihice...

Te�ai dus apoi spre clinul de
tufișuri, la marginea unui crâng de
salcâmi, unde știai că este un dru �
meag pietruit pe sub liziera de�o
tonifiantă frăgezime, primăvara.
Drumeagul nu mai era! În locul lui

se lățea un strat de pietriș tasat cu
fadroma, în pregătirea vreunei...
autostrăzi asfaltate pe bani euro �
peni. Destinația? Cimitirul sătesc 
și islazul!

Te�ai întors mai cătrănit decât
la plecare, aproape gata să comiți un
gest teribilist, precum noii protes �
tatari care mânjesc tablouri celebre,
imaginându�și că pot întoarce astfel
curgerea vremii. Ți�ai pus în pahar
tradiționalul elixir al uitării și ai
pornit PC�ul într�o doară, deloc
curios de noutăți. Și, în loc să vezi ce
se mai întâmplă prin lume, ai
deschis programul de muzică și
norocul ți�a surâs cu coada ochiului
drept: albumul Waiting For The
Daylight, scos de Erja Lyytinen, în
octombrie 2022, la Tuohi Records,
aștepta să apeși butonul de play. 

Iar soloul de chitară cu care
începe piesa Bad Seed te�a luminat
in stantaneu, alungându�ți negura
din suflet, amăreala din inimă și
gân durile ucigătoare. Ceea ce le
dorești din plin și preacinstiților
cititori. SDC

O după-amiază cam otova
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Anihilarea familiei

Nimic nu anunță tur -
nura pe care story-ul
din Fete și băieți ur -
mează să o capete 
în ultimele secvențe.
Explicația e în știința
dramaturgului de-a
ocoli predictibilitatea
în șirul de întâmplări
ce compun materia
epică a piesei, desfă -
șu rând-o prin
storytelling, gradând
evoluția spre
tensiunea din final. 

E scris impecabil acest one wo �
man show pe care Dennis Kelly,
foarte cunoscut în Marea Britanie
ca autor de teatru și scenarii pen�
tru marele și micul ecran, l�a în�
ceput într�un terminal de pe
aeroportul din Napoli, loc pe care
îl și menționează în piesă. Story�ul
debutează cu note comice, e o po�
veste de viață cum tot auzim, o Ea
și un El se cunosc din întîmplare
într�o, cum ziceam,  aerogară, se
iubesc cu foc, întemeiază o fami�
lie, fac doi copii. 

Dar suntem la teatru și, pe
măsură ce narativul avansează,
lucrurile iau întorsături neaștep �
tate. Într�un articol din „The
Guar dian“ din preajma premierei
britanice (2018, la Royal Court
Theatre), Kelly zice că sunt doar
două personaje în text, Ea, fără
nume (cu excepția copiilor, ni�
meni nu are nume, tocmai pentru
le a sublinia centralitatea), care�
și narează life line�ul, și publicul.
Evocarea dramaturgică include și
alte personaje, dar amplasarea
teatrală aceasta este: o femeie ma�
tură se confesează celor din public

pe care�i implică nu numai emo �
țional, ci efectiv, cu replici de tipul
„știți cum e...“, recurgând la
experien țele lor de viață, adresân �
du�li�se direct unora din primele
rânduri. Dennis Kelly recurge la
varianta de teatru ca întâlnire, ca
spațiu de reunire a artiștilor și a
publicului, entități ale unei comu �
nități aflate în același timp și în
același loc pentru catharsis. 

FIECARE DETALIU AL
EPICULUI CAPĂTĂ 
ATENȚIE SCENICĂ

Tema de fond din Fete și băieți e
patriarhatul care definește lumea
noastră de milenii, dominația
masculinității, a testosteronului ce
o ia razna în anumite circums tanțe
și devine toxic, distructiv. Anihila�
tor chiar. Fete și băieți vorbește
despre anihilarea familiei ca for �
mă extremă, patologică, nu incri�
minator, doar chestionând un fe �
nomen în creștere procentuală și
specific sexului cata logat ca puter�
nic. Căci ce altceva ar fi de înțeles
când tatăl își ucide cu sânge rece
propriii copii, într�un context de
Medeea răsturnată, cum zice Kelly,
ca premiză textuală? 

Textul acesta scris cu precizie
milimetrică a fost tradus de ac �
trița Raluca Aprodu și de regizo�
rul Cristi Juncu. Un atu, căci
tra ducerea teatrală impune spe�
cificitatea performativității, iar a
fi tălmăcit din engleză în română
de doi practicieni implicați în pu�
nerea lui în scenă îi garantează
această însușire esențială. Cumva,
deja prin traducere Raluca Apro �
du s�a și pregătit pentru rol, în
tandem cu Cristi Juncu, care l�a
extras din pagină și l�a transpus
scenic cu soluții regizorale care îl
pun în evidență în spațiul intim
de la Teatrul Act din București. 

Fiecare detaliu al epicului ca�
pătă atenție scenică, e așezat în re�
plică, lumină, interacționează cu
decorul super�minimalist, dar ge�
nerator de simboluri, e pus în
scenă în cel mai autentic înțeles al
acestor cuvinte. E una dintre ca �
litățile lui Cristi Juncu, concentra�
rea pe amănunte care contează, la
fel ca aceea de a lucra cu actorii. 

Juncu e tipul de regizor că�
lăuză, care conduce interpreții
către miezul teatralității cu cel
mai mare firesc. A ghidat�o pe Ra�
luca Aprodu pe traseul căutării

personajului și, împreună, au
reușit să dinamizeze estetic un
text a cărui spunere durează vreo
90 de minute. Actorie pură, rasa �
tă, glisări tonale bine controlate
cu treceri line de la comic, la dra�
matic și la tragicul epilog. 

UN RITM DE ANSAMBLU
STRUNIT

Entuziasmul debutului de specta�
col, când tânăra obține, în com �
petiție cu alte sute de doritori,
jobul de producător executiv pen�
tru filme documentare, iubirile nă�
valnice și sexul sportiv al perioadei,
postura maternă pentru Leanne și
Danny (singurii posesori de nume),
solicitantă, dar necondiționată, la
devastarea interioară jucată inițial
detașat, epurată de sentimente,
apoi cu lacrimi și durere veritabile
sunt câteva borne interpretative de
pe această rută pe care Raluca
Aprodu își duce privitorii. E impe�
cabilă în toate fazele relatării sec �
vențiale pe sărite, alternând etape
din cronologia familială, recreând
din vorbe, gesturi și reacții mimice
cele câteva personaje care popu�
lează story�ul. Dinamica include și
tăceri, clipe de respiro care cali�
brează un ritm de ansamblu stru�
nit. Pauzele căutate cresc aș tepta�
rea și suspansul, amorsează afectiv
momentele următoare.

Modelarea scenografică a
spațiului recurge la un unic ele�
ment de decor (intrarea într�o
casă răsturnată orizontal, cu nisip
pe jos, ca într�o groapă de joacă în
parc) și e rezultatul unui partene�
riat ideatic Cristi Juncu – Cristina
Milea. Se adaugă o recuzită mini�
mală (conuri de circulație, un ma�
terial de tip plastilină din care
ac trița modelează bulgări repre�
zentând copiii). Sferele rezultate
sunt concretizarea celor doi prunci,
la fel două mini�spoturi lumi�
noase de pe fundal, ca două por�
trete fără linii, doar formă.

Spectacolul Fete și băieți che�
stionează violența ca aspect întu�
necat al umanului. Descrierea uci� 
derii copiilor e punctul de maxim
emoțional. Terifiată, mama oferă
oarecum în alb toate detaliile, ca
într�o expertiză de medicină legală,
într�o relatare ce nu are nimic
atroce. E făcută clinic, pentru a
transfera oroarea cumplitei devian 
țe. Maniera în care e jucată te face
zob, te strivește sufletește. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Raluca Aprodu
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INTERVIU CU SCRIITORUL REMUS BOLDEA

„Pentru mine scrisul e o nevoie
primară, o nevoie aproape
fiziologică de a zice povești“

CLAUDIA PINCOVSKI

Ai menționat într-un interviu că
nu te-ai fi putut apuca de scris
dacă nu ai fi început să citești în
liceu. Când ai știut că ai citit
destul încât să te poți apuca de
scris?

Deși eu am început pe ușa din dos
a literaturii, cu Stephen King, Dan
Brown și Sven Hassel, am dat de
Salinger și vocea lui Holden Caul�
field m�a făcut să zic: „Ăsta sunt eu“.
Atunci m�am simțit foarte înțeles,
dar mi�am dorit să scriu abia când
am citit Dostoievski, în liceu, deci
cam pe la a 20�a carte citită. Când
l�am descoperit, mi�am dat seama
că așa aș vrea să scriu și eu: să fac
niște personaje să vorbească în�
continuu, să se contrazică.

După ce citești foarte mult,
sau, mă rog, după ce citești destul,
începe să încolțească în tine o
aroganță: aroganța că ai putea să
faci și tu chestia asta.

A rămas Dostoievski idealul la
care ai vrea să ajungi?

Nu, în nici un caz. Dostoievski,
tehnic vorbind, e un scriitor care
și�ar lua destul de multe capace la
un curs de creative writing, dar
profunzimea din spatele lui e un
ideal la care tind și spre care tinde
cumva orice scriitor care știe ce e
aia creativitate.

Ți-ai dezvoltat pasiunea pen-
tru scris la diverse cursuri de 

creative writing. Ce te-a purtat
spre ele și cum a fost experiența

de a scrie într-un mod controlat?

M�a mânat spre ele dorința asta
de a scrie care a stat cu mine de
atunci, de la a 20�a carte pe care
am citit�o. Înainte de cursurile
astea, începeam să scriu un ro �
man și�l abandonam. Așa mi�am
dat seama că nu știu de unde să
apuc lucrurile.

Am ezitat, totuși, foarte mult să
merg la cursurile astea, pentru că
le desconsideram. Aveam idealul
conform căruia, dacă vrei să scrii,
scrisul ar trebui să vină din tine, ar
trebui să vorbească ceva prin tine.
Cum mie nu mi s�a întâmplat ches �
tia asta, mi�am înghițit mândria și
am făcut pasul ăsta.

Cursurile m�au făcut, în pri�
mul rând, un cititor mai bun. Acum
sunt curios de modul în care e
compusă o frază, de muzicalitatea
ei, de construcția unui personaj.

Mi�a fost foarte greu să accept
că trebuie să fac asta, dar a fost
cea mai bună decizie din viața
mea în privința scrisului.

Cum ar fi arătat scriitura ta 
fără aceste cursuri de creative
writing?

Ar fi fost mult balast. Ar fi fost un
chin pentru cititori și pentru mi �
ne, în primul rând. Ceva fără cap
și fără coadă.

Cursurile mi�au dat o struc�
tură, dar structura asta nu mi�a
fost impusă. Nu mi�a spus cineva

că o proză se scrie într�un fel
anume, nu. Am fost expus la atât
de mulți scriitori români contem�
porani, încât am putut să�mi aleg,
din regulile învățate acolo, ce mi
se potrivește. La cursurile astea
nu vine nimeni să�ți spună cum e
corect să scrii. Ești expus la foarte
multe feluri de a scrie și atunci, în
mod organic, asimilezi ceea ce se
potrivește cel mai bine cu ce e în
interiorul tău.

Mai mult decât atât, am în �
vățat mult și de la colegii mei, care
scriu extraordinar. Mulți dintre ei
au publicat la edituri foarte OK și
mulți dintre ei vor publica în con�
tinuare. Chiar am citit o carte ma�
nuscris a unei prietene, un volum
absolut superb în care reușește să
facă o comedie din asta curată,
absolut amuzantă, dar și plină de
profunzime. E o carte pe care o
aștept cu nerăbdare ca să văd și
reacția publicului. Eu am citit�o
deja de două ori.

Debutul literar s-a întâmplat,
totuși, în liceu, când ai publicat
poezie în revista „Subcultura“.
Mai scrii poezie?

Nu, nu mai scriu poezie. Am scris
vreo 700 de poezii în liceu și toate
poeziile pe care le�am scris semă�
nau cu cele ale poeților pe care�i
citeam: Nichita Stănescu, Bacovia,
Gelu Naum și câți alții. Și cu câți �
va muzicieni, Jim Morrison și ce
mai ascultam eu pe atunci. Nu
eram poet, îmi copiam prietenii
care scriau, eram un hoț. N�aveam
nimic al meu de zis în poezie. Din

păcate nici nu prea mai citesc
poezie, deși aș vrea să fac asta. Mi
se pare că�mi place mai mult poe�
zia stoarsă din proză.

Ce te-a atras spre proza scurtă?

A fost o chestie pur tehnică. Eu 
n�am vrut să scriu proză scurtă
neapărat, am vrut să scriu și să
învăț să scriu bine.

Am ascultat un interviu cu
Ray Bradbury în care spunea că,
dacă vrei să te apuci să scrii, să nu
începi cu romane, pentru că sunt
foarte puțini cărora le ies din pri �
ma. Dacă te apuci de roman, scrii
șase luni, un an și nu știi unde te
duce, nu știi dacă e bine sau nu, te
blochezi și munca ta poate fi în van.
În schimb, dacă te apuci să scrii o
singură povestire pe săptămână, la
finalul unui an vei avea aproxima�
tiv 52 de povestiri. Și, spune Ray
Bradbury, „te provoc să scrii 52 de
povestiri proaste; cel puțin una o să
fie pur și simplu minunată“. Mie mi
s�a întâmplat undeva pe la poves�
tirea 34, după multe cursuri de
creative writing. Povestirea e și în
carte – Măsurători, cea cu bătrânul
care�și comandă sicriul doar pen�
tru că e la ofertă. Am citit�o de vreo
20 de ori după ce am terminat�o de
scris și încă îmi plăcea și îmi place
și acum. 

Pentru mine proza scurtă a
fost mai mult o igienă a scrisului.
Acum a devenit o dragoste, un
mariaj pe termen lung, pentru că
și următoarea carte pe care vreau
să o scriu o fie tot de proză scurtă.
Mă simt foarte bine în scriitura

Remus Boldea și-a făcut debutul în proză anul acesta, odată 
cu publicarea volumului de povestiri A râs și tata. Cartea a în-
ceput să prindă formă în urma cursurilor de creative writing la
care autorul a decis să participe în 2019, după multe începu-
turi de roman lăsate de izbeliște. Un an mai târziu, în 2020 
a participat la o tabără de scenaristică sub îndrumarea lui 

Igor Cobileansk, iar împreună cu Marius Aldea a scris scenariul
unui lungmetraj. Despre pasiunea pentru povești și filme, dar
și despre debutul în poezie, întâmplat cu ani în urmă, în 
perioada liceului, am vorbit cu Remus Boldea în cadrul celei
de-a zecea ediții a Festivalului Internațional de Literatură 
și Traducere Iași (FILIT).
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asta de premisă și punch line. Eu
îmi construiesc prozele așa cum
un comediant își construiește glu �
ma. Chiar dacă nu toate poves� 
tirile mele sunt amuzante, eu
merg de la premisă și execuție la
punch line. Cumva ultima frază
trebuie să răstoarne situația.

Deși povestirile din carte par 
a nu fi legate între ele, numele
personajelor împrumutate
dintr-o poveste în alta dau de
gol o anumită continuitate.
Cum anume ai decis structura
cărții?

Ține de bucătăria mea interioară,
bucătăria mea de om care scrie.
Am vrut ca primele povestiri să fie
cele mai bune din carte și la final
să le bag pe cele pe care nu le con�
sider atât de bune. Mi�am dat to �
tuși seama că, atunci când lumea
citește un volum de proză scurtă,
poate să înceapă și cu ultima po�
vestire, așa că am luat una de la
început și am băgat�o la final,
apoi mi�am dat seama că s�a în�
tâmplat o magie. S�a creat o po�
veste între prima și ultima po� 
vestire, au un fel de legătură. La
început, personajul se închide în
casă ca să scrie un roman; la final
este afară, ia un Uber să meargă la
niște prieteni. A fost un miracol. A
fost o chestie inconștientă, care 
s�a întâmplat străduindu�mă să
nu scriu o carte care să nu plicti�
sească la început. 

Cum știi cât din realitate 
să transpui în literatură?

Ar trebui să transpui cât mai
puțin din realitate, pentru că sunt
oameni din orașul tău care o să te
tragă de mânecă. Elementele din
realitate, întâmplările, se asea�
mănă cu vopselurile pictorilor: le
folosesc, le îngroș puțin, le diluez,
dar fac cu totul altceva din ele. 

Eu nu lucrez decât cu ceea ce știu,
dar, adăugând elemente diferite,
îmi iese ceva nou.

Ai spus că ai început să lucrezi în
industria pariurilor pentru că 
„s-a închis fabrica de filosofie“.
Cum se leagă viața asta cu cea
de scriitor?

Eu am fost la un profil de filologie
în liceu și am avut 29 de colege.
Eram doar trei băieți în clasă, din�
tre care unul era tot timpul plecat
la antrenamente la fotbal. Practic
eram doi tipi.

La locul ăsta de muncă la care
m�am angajat după ce am termi�
nat facultatea, toți colegii mei, cu
excepția unei singure fete, sunt
băieți. S�a inversat raportul de la
filologie. Acolo mi�am trăit, prac�
tic, băiețeala pe care ar fi trebuit să
o trăiesc în liceu. Am trăit�o mult
mai intens. Primii ani la corporație
au fost un soi de al doilea liceu
pentru mine. Acei ani m�au stimu�
lat foarte mult, dar nu pentru car�
tea asta, A râs și tata, ci pentru un
următor volum.

Mă stimulează orice când
vine vorba de scris. Mai mult de �
cât atât, industria asta a jocurilor
de noroc e și una foarte ofertantă,
pentru că ai de�a face cu natura
umană, cu șubrezenia ei, iar tot ce
înseamnă defect e foarte stimu�
lant pentru literatură.

Te-ai gândit să scrii despre 
viața din corporație?

Încerc să nu scriu despre nișa asta
a poveștilor de corporație, pentru
că în literatura română contem�
porană sunt deja câteva cărți foar �
te mișto pe tema asta. Eu m�am
temut de ea, dar la următoarea
carte voi încerca să scriu măcar o
povestire despre asta.

În plus, e o experiență recen �
tă. Poveștile pe care le am din
corporație au doar câțiva ani, deși
lucrez în mediul ăsta deja de
șapte ani. Poveștile care mă chea �
mă și care se cheamă spre a fi
scrise sunt cele îndepărtate, cele
care au timp să stea acolo, în sosul
lor, să se coaguleze și să se cearnă.
Cam așa funcționează pentru mi �
ne: tot ce înseamnă eveniment în�
depărtat are o mult mai mare
profunzime.

Totuși, în A râs și tata există o
poveste – Mereu fără bani în ul�
tima zi –în care naratorul e mai
apropiat de vârsta mea. Mi se pare
că pot șlefui mai bine poveștile
care sunt mai îndepărtate în timp.

Ai spus într-un podcast că încă
nu ți-a ieșit ce vrei prin această
carte, că nu ai transmis senti-
mentele pe care voiai să le
transmiți. Ce anume căutai?

Nu simt că am zis tot ce aș putea
zice. Mai am material și pentru ur�
mătoarea. Cu cartea asta n�am
vrut să zic ceva neapărat, cartea nu
are un mesaj. E o colecție de poves�
tiri care sunt spuse de dragul de a
fi spuse, de dragul unui sentiment
interior că rămâne ceva acolo. Nici
eu nu știu ce rămâne, dar cumva
simt nevoie să te iau de mână și 
să�ți spun: „Hai să�ți zic faza asta,
să�ți zic ce s�a întâmplat“. E o che�
stie instinctivă, ca nevoia de a
mânca. E o nevoie primară, o ne�
voie aproape fiziologică de a zice
povești. Cam asta e pentru mine.

Crezi în terapia prin expunere.
Ce ai vindecat prin scrierea și
lansarea cărții A râs și tata?

Da. Barometrul sunt prietenii mei
,care îmi spun că după ce am pu�
blicat cartea asta sunt altfel, sunt
mult mai relaxat. Mi se pare că am
devenit mai sincer, nu mai bun,
doar mai sincer.

Cum te-ai obișnuit cu feed-
backurile și critica?

Nu m�am obișnuit deloc. În fie�
care zi când mă trezesc mi se pare
incredibil că un fiu de miner din
Motru a scris o carte despre care
Mircea Cărtărescu a avut ceva bun
de spus. Un tip care n�a avut nici o
carte în casă, nici măcar Biblia, a
scris o carte lăudată de unul din�
tre cei mai importanți scriitori ro�
mâni contemporani. E o chestie la
care mă gândesc zilnic, de luni de
zile de când s�a întâmplat, și încă
sunt într�un fel de vis. Faza du�
bioasă și interesantă în același
timp e faptul că A râs și tata s�a
bucurat de niște recenzii atât de
pozitive în primele trei luni, încât
acum, când încep să apară și re�
cenziile negative, nu mă ating
deloc. Tot ce s�a zis la început e ca

o armură care mă protejează de
toată vremea asta vitregă a vorbe�
lor urâte care se zic acum.

În carte, unul dintre personaje
menționează că recititul atent
îți arată meșteșugul din spatele
prozei. Au fost cărți la care te-ai
întors după cursurile de creative
writing și pe care le-ai văzut cu
alți ochi?

Da, mi s�a întâmplat chiar cu Sa�
linger, care este unul dintre zeii
mei. După cursurile de creative
writing i�am recitit toată opera –
are doar patru cărți, deci nu e
foarte amplă – și încă mi�a plăcut
foarte mult Franny și Zooey, Nouă
povestiri, Seymour, dar când am
ajuns la De veghe în lanul de se�
cară, cartea care a trezit în mine
pasiunea asta, nu mi�a mai plăcut.
Mi s�a părut ușor naivă și mi�a
fost foarte greu să empatizez cu
personajul. Mi s�a părut un para�
dox foarte mare. Senzația pe care
am avut�o la 16 ani nu se compară
cu senzația pe care am avut�o la
28, când am recitit�o. E ciudat, e
un paradox pe care nu pot să mi�l
explic, pentru că personajele din
A râs și tata, multe dintre ele, sunt
de vârsta lui Holden Caulfield.

Cum e procesul de recitire 
a propriilor scrieri?

E ca în Lecția despre cub a lui Ni�
chita Stănescu. E groaznic, pentru că
ești tentat să tai, să adaugi, să ucizi
textul. Tocmai de asta, în timp ce lu�
cram la povestirile din A râs și tata,
mi s�a făcut rău fizic la cât am stat pe

ele. Așa am ajuns să mă conving că
nu trebuie să fie 100% perfecte, pen�
tru că nu există așa ceva. Am lăsat
intenționat niș te imperfecțiuni doar
ca să respire textul, să aibă viață. 

Ai lucrat alături de Marius Aldea
la scenariul unui film de lun-
gmetraj. Cum  a fost experiența
de scenarist?

Experiența asta mi�a schimbat
viața, pentru că eu sunt nebun cu
filmele. Pe când eram puști mă
uitam 14 ore pe zi la televizor.
După ce se terminau desenele ani�
mate mă uitam la filme. La sfâr�
șitul anilor ’90, începutul anilor
2000, se dădeau filmele cu Van
Damme – cu alea m�am educat.
Apoi, la liceu am trecut la Bergam,
Fellini, Scorsese, Tarantino.

Nu voiam să fac film, pur și
simplu eram consumator, dar, în�
drăgostindu�mă foarte mult de
Tarantino și de filmele lui, ascul�
tând foarte multe interviuri cu el,
m�a virusat chestia asta și mi�am
zis că poate pot și eu să scriu un
scenariu. Tarantino spunea că
scenariul e o formă de literatură
de fapt. Nu e ceva scris sec, nu
sunt doar niște instrucțiuni pen�
tru o echipă de filmare.

M�a ajutat, deci, foarte mult
lucrul la scenariu cu Marius, pen�
tru că în timp ce îl scriam lucram
și la povestiri și exersam foarte
mult dialogul. A fost un laborator
pentru a exersa dialogul și unul
dintre punctele tari ale cărții (pe
care l�a observat și Mircea Cărtă�
rescu) sunt dialogurile. SDC

Pentru mine proza scurtă a fost mai mult
o igienă a scrisului. Acum a devenit o dra-
goste, un mariaj pe termen lung, pentru că
și următoarea carte pe care vreau să o
scriu o fie tot de proză scurtă.
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Obsesii și umbre:
Crush, noul roman
al Dorei Pavel
Dora Pavel revine în
vieţile cititorilor
oferindu-le un nou mo-
tiv de îndrăgostire, un
nou Crush, un roman
psihologic al
„singurătăţii depline“,
al iubirii care, prin
forţa sa, distruge
înainte de a recom-
pune. 

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Se coboară, odată cu acest roman,
în obsesii, în miezul unor legături
viciate de dorință, la intersecția
unor vieți care se frâng sub forța
pictoriței Tora Cadis. Trei tineri
bărbați, îndrăgostiți, mai devre �
me sau mai târziu, de aceeași fe�
meie, de Tora, cea cu nume „vi �
guros și sfredelitor, aproape viril,
aproape distrugător, un utilaj de
tortură cu consoanele lui comple�
mentare“. Zeno, Sandini și Robert
sunt personaje mistuite de aceeași
lumină a celei care le controlează
viețile, dar nu și destinul. Erotism,
singurătate, delir, fantasme – iată
ingredientele unui roman ameți �
tor, ca un parfum greu, ca o iubire
dulce�amară. 

Pentru Zeno, fratele mai mare
al lui Robert, această iubire de�
vine „o sexualitate a urii“, o mar�
gine dincolo de care se trece în
neant, un zid la capătul lumii
acolo unde totul devine posibil,
un delir al iubirii pe care o ratea �
ză prin propria moarte. În același
timp, în relația lor e și cea mai
mare doză de firesc, echilibrată de
prezența lui Robert, fratele lui
Zeno, atunci când era încă mic,
atunci când aștepta, cu nerăb�
dare, ca Zeno să se întoarcă la el
după vizita făcută pictoriței. Cu
atât mai mult, sfârșitul pentru
Zeno înseamnă un abis pentru

Tora și Robert în egală măsură.
Mai apoi, ca un blestem, inima lui
Sandini, inima cea nouă, din ur �
ma transplantului, îl cople șește, îl
înstrăinează de el însuși. Acest
martor al profanării mormintelor
și al distrugerii Torei, acest mar�
tor al unor întâmplări pentru care
se șterge granița dintre real și
halucinație nu o pierde doar pe
Tora, ci și controlul asupra vieții. 

SINGURĂTATE ȘI EROTISM

Ani mai târziu, Robert e „scriito�
rul“, cel care vrea să conserve, să
stocheze întreaga existență uma �
nă, „milimetru cu milimetru, gram
cu gram, respirație cu respirație“,
misiune care se dovedește imposi�
bilă, căci „viața se prelingea pe
lângă toți într�o risipă grandioasă
și crudă“. E cel care va da dovadă
de cea mai mare luciditate, păs�
trând și recunoscând însă toate
momentele de slăbiciune, de pier�
dere a contactului cu ceea ce l�ar fi
putut ține departe de Tora. Pentru
el Tora este aproape un blestem,
Zeno pare să fi lăsat în urmă o „do�
jană�avertisment“, fericirea nu îi
este rezervată nici fratelui mai mic,
singurătatea îi acoperă pe toți ca o
mantie. Pentru Robert, fiecare no �
uă femeie înseamnă „fantasma
Torei“, „năluca Torei“, fiecare nouă
relație e urmărită de o Tora invizi�
bilă, dar prezentă, ea e amintirea
unor „plăceri biciuitoare“, ea e cea
cu degetele „înmuiate în vopsea“,
cu mângâierile înnebunitoare ale
unui erotism halucinant.

Existența e pusă în joc, vârte�
jul e unul care șterge totul în
calea sa, forța e năucitoare și face
ca nimic să nu reziste. Încă de mic,
Robert cade pradă aceluiași mi �
raj, primelor rămășițe orbitoare:
„Tora nu�mi era iubită, inexplica�
bil, însă, reflexul indus de Zeno de
a o pândi continua să funcțio neze.
Ca o sfântă datorie. Fără vreun pe�
ricol de a fi descoperit, de a�i de �
clanșa urmăritei vreo reacție, de
a�i stârni antipatia, de�a o sufo
ca. Fără riscul ca ea să�și simtă 

captivitatea, plasa pe care – adult
de�aș fi fost – aș fi putut, mi�ar fi
plăcut să o adun în jurul ei tot mai
strâns, tot mai periculos. Poate
letal“. Personajele nu pot evada, nu
se pot descătușa dintr�un dat in�
vizibil, nu pot scăpa de un destin
pe care nu îl pot ocoli. Singurăta�
tea e aici liant, e existența însăși,
întâlnirile sunt posibile doar pen�
tru că există, în fiecare, un întune�
ric care se recunoaște în celălalt. 

UN MISTER CARE NU POATE FI
ADUS LA LUMINA ZILEI

Din această fantasmă a iubirii nu
se poate desprinde nimeni, în fe �
lul lor, cei trei sunt nebunii, cei ce
se lasă mistuiți și pentru care nu
există salvare: „Nebunii? Doar ei
fraternizează cu singurătatea to�
tală, noi – cu singurătatea tul�
bure, acidă, mereu comparând�o
cu a celuilalt, la fel de singur și el
în raportarea la noi. Ce splendid
tablou – nebunul în stare să se
plimbe prin parcul sanatoriului,
să se intersecteze cu altul, dopat
cu aceeași «injecție» a nepăsării“.
Fiecare știe că e o cădere în gol, un
salt fără plasă de siguranță, însă
nepăsarea e cea care conduce
jocul. Pagini de jurnal, rememo�
rări, narațiunea fratelui cel mic,
toate sunt unghiurile care o re�
compun pe Tora, care îi oferă
splendoare, forță, fragilitate, dar
care îi descriu și pierderea, dizol�
varea, trauma. 

Această iubire este una idi�
lică și, prin urmare, imposibilă:
„Iubirea noastră nu știa, nu trebuia
să știe ce�i aia perimare. Ce e aia
repetare. Ce sunt rutina și eșe cul.
Nu se poate perima ceea ce trăiești
pentru prima oară, tu, la începutul
lumii, nu? N�aveam vor be. Nu
știam vorbe. Nu mă temeam de ele,
de vreme ce nu le rosteam. Nu le
foloseam. Le intuiam viciate. Spuse
de mult și de mulți. Eram singuri,
noi și goliciunea noastră, noi și
alunecările în tărâmul nostru“. E
un paradis iluzoriu, o poveste
condamnată la un final abrupt,

din nou și din nou, indiferent de
protagoniști. 

La prima expoziție a Torei,
realitatea se dizolvă în jurul pro�
tagonistului�narator, aici tablou�
rile sunt, pentru Robert, dovezi
ale obsesiilor și umbrelor deopo�
trivă: „sunt luat de vârtej, purtat,
înghiontit din toate părțile, mă
simt eu însumi un cadavru rafinat
în clipa în care mă opresc înaintea
unei pânze cu înlănțuiri erotice“.
Existența e luată pe sus de aceeași
forță a Torei, mulțimea de oameni
ia forma diluată a momentelor
petrecute alături de ea, elevul e
strivit de maestru. 

E un Crush în culorile pictu�
rilor Torei, în „argile roșii, sienne
și nisipuri“, în culori „care nu tul�
bură“, dar care „nici nu te apără,
doar te divulgă“, e un mister care
nu poate fi adus la lumina zilei.
Obsesiile vin aici dinspre umbre,
la adăpostul unor roluri pe care cei
trei le preiau, rând pe rând, pentru
a supraviețui puțin mai mult, pen�
tru a rezista în fața distrugerii 
imi nente. Cerșetor, supraviețuitor,
scriitor sau martor, misiuni tar�
dive și care nu pot întoarce un des�
tin din drum, nu pot salva ceea ce
nu mai există cu adevărat.

CULORI CARE TRANSPUN
OBSESII, IUBIRI, GESTURI

Dora Pavel recreează actul artistic
expus privirilor curioșilor dincolo de
vitrina unei galerii. Cu forța artistului
experimentat, culorile sunt aruncate
pe o pânză complet albă. Acolo se
creează povestea, prin suprapunerile
unor culori care spun totul, culori
care transpun obsesii, iubiri, gesturi. 

Abandonul e necesar, însă re �
nunțarea e aproape imposibilă,
renunțarea înseamnă tocmai dis �
pariția, încetarea supraviețuirii în
fața Torei Cadis. Nu e o himeră doar
pentru Robert, ci e însăși himera iu�
birii, e ceea ce există dincolo de
orice granițe și legi ale naturii, e îm�
plinirea prin obsesia pură pentru o
iubire mai înaltă decât umanul și,
prin aceasta, imposibilă. 

Chipul modern și alterat al
iubirii capătă un portret fidel
odată cu romanul Crush al Dorei
Pavel. Temerile, angoasele exis ten �
țiale, însingurările și singurătățile
sunt cilindrii unui mecanism pus
în mișcare de o forță care erodea �
ză totul în cele din urmă. SDC

Dora Pavel, Crush, colecţia 
Fiction Ltd., Polirom, 2022
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Daniel Barenboim 80. 
O aniversare fără concerte
„Sunetul moare. Fiecare sunet.
Și un vals de Strauss moare la
sfârșit. Dar ideea asta nu are
numai ceva trist în ea. Ne dă
energia să luptăm împotriva
morţii. Noi, oamenii, nu putem
lupta împotriva morţii; numai
muzica! Când cânt, eu nu las 
să cadă sunetul. A-l ţine, a-l
ţine mai departe, mereu 
mai departe...“*

S�a născut pe 15 noiembrie 1942
la Buenos Aires, Argentina. O le�
gendă vie a muzicii clasice, pia�
nist și dirijor, pedagog și pacifist,
celebrul muzician argentinian a
împlinit săptămâna aceasta 80 de
ani, o celebrare umbrită de starea
de sănătate precară. 

Daniel Barenboim a fost ne�
voit să anuleze concertul aniversar
din 15 noiembrie, în care își dorea
să cânte Chopin și Beethoven la
Berlin. În această toamnă a anulat
și mult așteptatul Der Ring des Ni�
belungen la Berlin Staatsoper.
Chiar dacă începutul lui 2022 l�a
găsit la pupitrul Filarmonicii din
Viena pentru cel mai iubit concert
de Anul Nou de pe mapamond, „o
afecțiune neurologică gravă“, așa
cum a numit�o chiar el, l�a forțat să
renunțe la multe alte angajamente. 

Cândva unul dintre cei mai
ocupați muzicieni ai scenelor de
concert contemporane, pianistul

și dirijorul Daniel Barenboim își
petrece acum timpul închis în
casa din Berlin, sub supraveghe�
rea permanentă a medicului. Și�a
redus considerabil călătoriile, în�
tâlnirile, lecțiile cu tineri pianiști
de la Boulez Saal (între ei și An�
drei Gologan, un muzician născut
în 1992 la Piatra Neamț) ba chiar
și dialogurile despre muzică cu
diverse personalități din ciclul
„Parallels & Paradoxes“, ultimul
dintre ele fiind o serie despre sen�
surile muzicii, limbaj muzical și
Beethoven cu celebrul actor
Christoph Waltz. 

Daniel Barenboim a fost un
copil minune. Singurii săi profe�
sori au fost părinții Aida și Enri�
que Barenboim, muzicieni evrei
de origine rusă. Copilul lor a fost
inițiat, natural, de la vârsta de
cinci ani, la pian, la început cu ma �
ma, pentru a continua studiul
apro fundat cu tatăl său. „Mama 
m�a învățat să citesc notele și mi�
a dat primele lecții. Am început
apoi să lucrez cu tatăl meu, care a
ră mas singurul profesor de pian
pe care l�am avut. Nu am studiat
niciodată cu nimeni altcineva în
acele zile de început și de atunci
baza fundamentală a învățăturii
tatălui meu a rămas cu mine.“ 

Pe 19 august 1950, la vârsta de
7 ani, Daniel Barenboim va de�
buta în primul său concert oficial,
la Sala Beyer din Buenos Aires�ul

natal, cu un program Beethoven�
Prokofiev. Este epoca în care o
cunoaște pe Martha, o extrem de
talentată pianistă în vârstă de 8
ani, cu care a legat o prietenie de
o viață: „O cunosc pe Martha Ar�
gerich din 1949. Era o casă în Bue�
nos Aires, aparținea unui fost
violonist și om de afaceri, în su�
frageria căruia se făcea muzică în
fiecare vineri. [...] Nu există aproa �
pe pe nimeni pe care să�l cunosc
de atâta timp.“ 

În Argentina a cunoscut de�
vreme, la o vârstă foarte fragedă,
și alți muzicieni importanți, prin�
tre care dirijorii Sergiu Celibida�
che și Igor Markevitch. Barenboim
a studiat arta dirijatului cu acesta
din urmă de la vârsta de nouă ani,
încă de atunci fiind pregătit în pa�
ralel ca pianist și dirijor. 

Familia s�a mutat în Israel în
1952, dar în scurt timp, datorită
carierei sale de wunderkind, toți
au trăit mai mult în Europa. Da�
niel a fost unul dintre cei mai ti�
neri elevi ai celebrei Nadia Bou� 
langer, pianista, profesoara, diri�
joarea și compozitoarea care atrăgea
la Paris toate marile nume emer�
gente ale artei muzicale din seco�
lul 21. Încă din 1954, legendarul
Wilhelm Furtwängler, care l�a in�
vitat pe foarte tânărul pianist să
cânte cu Filarmonica din Berlin,
spunea: „Barenboim, în vârstă de
unsprezece ani, este un fenomen!“.

În anii 1960, Barenboim a lu�
crat cu dirijori precum Otto
Klemperer și John Barbirolli. Era
solicitat ca pianist în întreaga
lume și devenise deja un globe�
trotter prin numeroasele turnee
ca dirijor. În 1967 a debutat la Lon�
dra cu New Philharmonia Orches�
tra, iar în 1973 a dirijat prima sa
producție de operă, Don Giovanni
de Mozart, la Festivalul din Edin�
burgh. La 32 de ani a devenit di�
rector muzical al Orchestrei de la
Paris. Era primul său post perma�
nent, dar aveau să urmeze multe
altele, la Chicago Symphony Or�
chestra, de exemplu, și din 1992 ca
director general de muzică la
Staastkapelle și Staatsoper Unter
den Linden din Berlin, o funcție pe
care o deține pe viață.

O puternică lovitură pentru
Daniel Barenboim a fost moartea
primei sale soții, violoncelista Jac�
queline du Pré, care a murit de
scleroză multiplă la doar 42 de
ani. S�au căsătorit în 1967 și au
devenit rapid cuplul de aur al
muzicii clasice, pentru că poves�
tea lor a avut tinerețe, farmec și
pasiune, iubirea lor fiind compa�
rată cu cea dintre Robert și Clara
Schumann: „Am cântat împreună
înainte de a ne vorbi – era o sona�
tă de Brahms – și ne�am înțeles
perfect muzical, și apoi și în afara
muzicii. Ea a fost un muzician
unic. În afara unei abordări foar �
te muzicologice sau științi fice,
avea un instinct aparte și o rapi�
ditate uluitoare a minții, era omul
care, atunci când citea la prima
vedere o partitură, nu cân ta doar
notele, ci ajungea imediat la esen �
ța acestora“.

Pianistul și dirijorul Daniel
Barenboim are astăzi doi fii cu a
doua sa soție, pianista Elena Bașki �
rova. Unul dintre ei, Michael, este
astăzi un star al viorii pe scenele
internaționale – l�am văzut și în
România la Festivalul Enescu și la
Filarmonica din Sibiu, în Festiva�
lul Brave New Music din anul 2021.

De Festivalul Enescu se leagă
cu siguranță și marele respect al
lui Barenboim pentru George
Enescu, „un compozitor pe care îl
consider o figură majoră a secolu�
lui 20“, dar și marea prietenie cu
regretatul său prieten Radu Lupu.

I�am văzut la București pe cei doi
interpretând, pe scena Sălii Pala�
tului, Concertul nr. 10 în mi b
major K 365 pentru două piane.
Era 2013. 

Împreună cu rolul de amba�
sador al marii muzici, Barenboim
este astăzi unul dintre cei mai
importanți ambasadori ai păcii,
iar rădăcinile acestui angajament
umanist se află probabil în primii
zece ani ai vieții sale, în Argentina.
„În țara mea natală, evreii sunt
mândri că sunt argentinieni, pre�
cum și germanii, italienii sau mu�
sulmanii, care se simțeau și ei la
fel de argentinieni. Aici am învățat
că trebuie să�i respecți pe ceilalți.
De fapt, o chestiune firească“,
spune Daniel Barenboim, dirijo�
rul care a fondat West�Eastern Di �
van Orchestra, compusă din ins �
trumentiști arabi și israelieni. 

Întrebat în 2020 de un jurna�
list german de la „Die Welt“ cât de
actual e Beethoven într�o lume
marcată de revoluții și contra �
dicții, Barenboim a răspuns: „Be�
ethoven era un om foarte politic.
L�a preocupat cum trăiesc oame�
nii, de ce au nevoie ca să trăiască. 
O știm din scrierile lui. Pentru
Beetho ven nu există separație între
muzică și viață. Dacă ar fi trăit în
secolul 20, nu ar fi înțeles niciodată
cum Stalin sau Hitler, care au ucis
milioane de oameni, au putut fi
mișcați până la lacrimi de muzică.
Hitler de Lohengrin, la Bayreuth,
Stalin de concertele pentru pian de
Mozart, la Moscova“. Iar apoi,
adaugă – iar aici parcă îl auzim pe
Celibidache: „Când vorbim despre
muzică, vorbim de fapt despre
reacțiile noastre personale în rela �
ție cu muzica, cum este cazul Sim�
foniei a 9�a de Beethoven, legătura
dintre text și armonie. Într�un loc se
spune, de exemplu, chemat stă îna �
intea Dom nului. Fără modula ție. La
re petiția textului, se ajunge într�o
tonalitate total diferită. Și te poți
întreba: «este frica de Dumnezeu?».
În orice caz, se petrece ceva foarte
dramatic. Așa văd eu lucrurile, nu
mai mult, nici mai puțin. Tot restul
este periculos“. SDC

* Daniel Barenboim, A life in Music,
Arcade Publishing, New York, 1991

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din volumul Aripi și
rădăcini de Mihaela Miroiu, în
curs de apariţie la Editura
Polirom.

– FRAGMENT – 

Te-ai luptat și tu, cândva, cu
ace leași mori de vânt, ai avut și
tu abordări greșite, ai pornit,

totuși, la vreun război?

Exclud termenul război, dar o să
spun câteva din experiențele care
mi�au făcut deosebit de mult rău
și pe care le�am depășit foarte greu.
La 5 ani am urcat în clo potniță cu
băieții clopotari. Bunicii au fost
certați că am spurcat locul, fetiță
fiind. A trebuit să mă scutesc de
sport în liceu și la facultate fiindcă

doi dintre profesori ne pipăiau
mereu la ore. Am suferit tentative
de viol: una ca studentă, din par�
tea unui profesor, în anul I de fa�
cultate, și alta ca profesoară într�o
comisie de admitere. Am fost toa �
tă tinerețea oripilată și speriată
de exhibi ționiști, de inșii care te
pipăiau în mijloacele de trans�
port, de obsce nitățile pe care le
auzeam la tot pasul. Îmi plăceau
muntele și marea, dar nu puteam
să merg sin gură sau cu o prietenă.
Nu prea e posibilă boe ma la femi�
nin. Vo iam să devin filosoafă, dar
unul dintre profesorii mei mi�a
spus că o femeie trebuie, cel mult,
să spe re să dacti lo gra fieze ma�
nuscrisele soțului filosof sau, în
caz excep țional, să conspecteze în
locul lui lucrări secundare. Mai
rău decât aceste câteva povesti
reale este însă altceva: chiar am
crezut că e păcătos că sunt fetiță,
chiar m�am întrebat ce am făcut

eu greșit de mă pipăiau, mă fluie�
rau, mă porcăiau sau chiar mă
asaltau fizic bărbații, inclusiv
profesori, și, mai grav decât grav,
dacă are dreptate profesorul care
spune că femeile nu pot produce
cunoaștere filosofică, ce caut eu la
filosofie? Pe la 35 de ani am înce�
put să înțeleg, via cărți de filosofie
feministă, că nu am de ce să mă
tem, să mă jenez, să mă comple�
xez pentru că sunt femeie, că nu
eu ca persoană sunt vinovată de
toate mizeriile de mai sus și că,
până la urmă, fatalismul con �
diției de femeie este complet
greșit și foarte păgubos pentru
femei și pentru bărbați deopo�
trivă. Mai târziu (doar după 2�3
ani, de fapt), am renunțat la co�
chilia mea individualist�intelec�
tualistă și am început să ies în
arena publică împotriva acestui
fatalism.

A existat totuși un spațiu care
nu m�a suportat în realitate, deși
m�a curtat uneori fățiș: cel politic.
Eram deja prea mult pentru lu �
mea noastră, la fel ca și celelalte
40% femei lipsă din totalul scenei
politice la nivel național.

Cum să facem să găsim linia
înțeleaptă între noi și bărbații
noștri – în iubire, în muncă, în
știință, în artă? Și, dacă o găsim,

cum să o păstrăm?

În ce mă privește, eu chiar cred că
am găsit�o. Ca prietenă, întot�
deauna. Ca soție, mai târziu, după
ce ne�am luat fiecare așa cum
suntem. În știință, noroc cu cole�
gialitatea internațională și cu des�
chiderea lui Silviu Lupescu, di rec�
torul editurii Polirom.

Dar o să o cârmesc spre sfa�
turi. Avantajul celor de 58 de ani,
pe care nu i�am trăit la fără frec �
vență… Linia înțeleaptă începe
prin a te respecta și prețui lucid

pe tine însăți. Dacă reușim asta,
atunci știm să�i prețuim și să�i res�
pectăm pe bărbați așa cum sunt, nu
cum am vrea noi să fie, căci femei
nu vor deveni. Le cerem mai multă
empatie decât au și le explicăm
prea puțin ce vrem. Trebuie să mai
știm că numai pe noi ne putem iubi
ca pe noi înșine, pe ,,ceilalți“ trebuie
să îi iubim ca pe ei înșiși, nu ca pe o
proiecție a ficțiunii noastre. Parte�
nerii nu sunt mame sau tați, tre�
buie să fie parteneri activi în toate
eforturile din casă. Și, în plus, să
știe să te înveselească atunci când
ești mohorâtă, să te sprijine când
cazi, să te aline când suferi, să se îm�
blânzească reciproc, dar să nu se do�
mesticească niciodată, căci se vor
plictisi. Și să nu uite stropul de far�
mec de care avem nevoie ca de aer.
Este de la sine înțeles că niciunul nu
trebuie să accepte un tratament ne�
demn, care îi ucide perso nalitatea, îi
îngrădește libertatea și îi face viața
amară. Mai bine singur/ă și liber/ă
decât împreună și terorizat/ă. 

În muncă. Știm că femeile au
îndeosebi munci de executante și
sunt sistematic mai prost plătite.
Atâta vreme cât nu protestăm, lu�
crurile rămân așa. O nedreptate
neexprimată pare că nu există.
Încă nu am învățat lecția apărării
propriilor drepturi. Cum este

greu să faci asta de una singură, e
nevoie de solidarități: colege, co�
legi, persoane și organizații care
te pot ajuta. Altfel muncim mult,
primim puțin, iar pâinea și cuțitul
stau doar în mâini bărbătești, în
loc să fie împărțite omenește. In�
clude aici și răspunsul în privința
artei și a științei ca profesii. Dar
mai adaug: am putea veghea mai
atent la excluderile benigne sau
maligne din răsplățile, fie ele și
simbolice, în privința realizărilor
femeilor în știință și în artă. Se po�
trivesc oare laurii științei doar pe
capete bărbătești cărunte? Vezi
compoziția de gen a Academiei
Române și a premiaților acesteia,
de exemplu, sau Uniunea Ar tiș �
tilor Plastici, Uniunea Scriitorilor
care, deși mai deschise, nu se lasă
mai prejos. Sau poate, vorba pri�
mei pomenite în acest interviu,
problema nici nu există, iar Ro�
mânia noastră mioritică este pa�
radisul relațiilor de gen, însă fe� 
 ministele și feminiștii, în orbirea
lor ideologică, nici nu au bă gat 
de seamă? SDC

(Fragment din Le cerem bărbaţilor
mai multă empatie decât au și le
explicăm prea puţin ce vrem, 
interviu luat de Alice Năstase 
Buciuţa) 

Mihaela Miroiu –
Aripi și rădăcini 

Cartea
O experienţă de-o viaţă împărtășită pe parcursul a două
decenii de interviuri atent culese – aceasta este promisi-
unea volumului Aripi și rădăcini. Partea întâi, preponderent
autobiografică, nu oferă doar o cheie în înţelegerea autoa -
rei ca intelectuală feministă și femeie, ci, prin aceasta și is-
toria ei, pune într-o lumină nouă ideile care au consacrat-o

și motivaţiile din spatele lor, dezvăluindu-le rădăcinile într-o
manieră părintească, dezarmându-te, provocându-te să
empatizezi și să pui problema altfel. Partea a doua, axată
pe teme de etică politică, pe „traiul cotidian în cetate“ prin
teme precum criza plagiatului în universităţi și lipsa
reprezentării reale în politică, dezvăluie viciile și neajun-
surile sistemului, cauzele inegalităţilor și nedreptăţile cu
care ne confruntăm zi de zi, oferind totodată soluţii alter-
native și exemple personale de bune practici.

Autoarea 
MIHAELA MIROIU este prof. univ. la SNSPA, București. Coordonează
colecția Studii de gen a Editurii Polirom. Dintre volumele publicate:
Gândul umbrei. Abordări feministe în filosofia contemporană (ed. I,
1995), Jumătatea anonimă. Antologie de filosofie feministă (1995), Ro�
mânia. Starea de fapt (în colaborare, 1997), Societatea retro (1999),
Etica profesională (coautoare, 2000), Politici ale echității de gen
(2003), Cu mintea mea de femeie (2017), Nașterea cetățeniei democra�
tice (2019, coautoare). La Editura Polirom a publicat: Învățământul ro�
mânesc azi (în colaborare, 1998), Lexicon feminist (editoare, în
colaborare cu Otilia Dragomir, 2002), Patriarhat și emancipare în is�
toria gândirii politice românești (editoare, în colaborare cu Maria
Bucur, 2002), Convenio. Despre natură, femei și morală (2002), Drumul
către autonomie. Teorii politice feministe (2004), R’Estul și Vestul (în
colaborare cu Mircea Miclea, 2005), Neprețuitele femei. Publicistică
feministă (2006), Dincolo de îngeri și draci. Etica în politica româ�
nească (2007), Nașterea. Istorii trăite (coordonatoare, în colaborare cu
Otilia Dragomir, 2010), Ideologii politice actuale. Semnificații, evoluții
și impact (coordonatoare, 2012), Mișcări feministe și ecologiste în Ro�
mânia (1990�2014) (coordonatoare, 2015).
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Umbra exilată de Norman Manea 
a fost tradusă în limba spaniolă
Umbra exilată de
Norman Manea, unul
dintre cei mai apre -
ciați prozatori și ese iști
români, a apărut în
limba spaniolă și de -
clarată Cartea săptă- 
mânii de prestigioasa
pu bli cație „El Pais“. Cu
titlul La sombra exilia -
da, romanul a fost
publicat de editura
Galaxia Gutenberg,
traducere de Marian
Ochoa de Eribe.

Apărut în Seria de autor Norman
Manea a editurii Polirom în anul
2021, Umbra exilată este un ro man
colaj despre un supravie țuitor al
lagărelor din Trans nistria, despre
existența sa ulterioară într�o dic�
tatură comunistă și exilul în Ame�
rica. Volumul urmează să fie
tra dus în italiană, franceză, ger�
mană și engleză.

Scriitorul Alberto Manguel
semnează o cronică dedicată edi �
ției în limba spaniolă a romanului
în „El Pais“: „Opera lui Norman
Manea este una dintre cele mai
importante ale vremurilor noas�
tre. Aș vrea să clarific ce vreau să
spun prin asta. Prin «vremurile
noastre» mă refer la perioada de
la începutul celui de�al Doilea
Război Mondial până astăzi, epo �
ca genocidului și a crimelor împo�
triva umanității. Prin «important»
mă refer la o operă care își asumă
statutul de transmițător al expe �
rienței și de artă conștient ambi�
guă. Biografia sa îi permite să�și
justifice poziția de martor: la vâr�
sta de cinci ani, Manea a fost de�
portat împreună cu familia lui
într�un lagăr de concentrare nazist
din Ucraina; s�a întors în România
în 1945, a trăit acolo sub jugul co�
munist și abia mai târziu a reușit
să emigreze în Statele Unite. În
ceea ce privește stilul său, Norman
oferă un fel de artă poetică nega�
tivă, opusă literaturii complice,
stereotipe și dogmatic banale,
«sensibilă la efecte ieftine». Unul
dintre personajele din La sombra
exiliada, minunat tradus de Ma�
rian Ochoa de Eribe, o exprimă

astfel: «Totuși, clișee. Lipsesc lacu�
nele, enigma. Ambiguitatea. Ce e
mai interesant, mai incitant»“.

„Acest roman colaj al lui Nor�
man Manea vorbește despre un
supraviețuitor al Holocaustului și
despre viața sa din timpul unei
dictaturi comuniste până la ple�
carea în America de Nord, dar și
despre prietenia care se leagă
între protagonistul cărții, Noma�
dul Mizantrop, și Günther, exilat
în Berlin și obsedat de Holocaust.
Toate acestea se transformă într�
o critică a societății noastre, una
a spectacolului, așa cum a devenit
aceasta odată cu căderea Zidului
Berlinului și a Cortinei de Fier.“
(Toni Montesinos, „La Razón“)

„Scris într�o alternanță de
dialog succint și receptare poetică
a lumii, înot subacvatic prin lichi�
dul amniotic al visului, romanul
lui Norman Manea se ramifică
semnificativ în foarte multe di rec �
ții corelate de Sinele firav al unui
personaj care devine mai evanes�
cent cu fiecare pagină a sa, până la
dispariția totală într�un dialog à la
Bellow (asemănător cu una dintre
epistolele lui Herzog) și într�un pei�
saj edenic menit a lega două paliere
narative: în cimitirul colegiului se

întâlnesc atât destinul personaju�
lui, cât și cel livresc, al lui Cha�
misso. Ba chiar, forând în mai
ma re adâncime, se mai adaugă un
palier, cel profund ficțional, al lui
Peter Schlemihl. Dublul Nomadu�
lui Mizantrop este prietenul Gün�
ther, etnicul german plecat și el în
Berlinul occidental, comunist con�
vins, obsedat de vina germană,
care ar suferi, prin antiteză, de fre�
nezia realității, un om�program ce
nu poate exista în lipsa acțiunii și
a discursului.“ (Bogdan�Alexandru
Stănescu, „Dilema veche“)

NORMAN MANEA (n. 1936),
profesor de literatură europeană
și writer in residence la Bard Col�
lege, New York. De la debutul din
1966 și până în 1986, când a plecat
din țară, a publicat zece volume,
fiind distins cu Premiul Asociației
Scriitorilor din București (1979) 
și Premiul Uniunii Scriitorilor
(1984, anulat de Consiliul Culturii
și Educației Socialiste). După
1986, Norman Manea a fost tradus
în peste 30 de limbi, cărțile sale
fiind elogios recenzate. Volumele
publicate în SUA au figurat în
selecția celor mai importante
apariții editoriale din „The New

York Times“. În 1992 a primit
Bursa Guggenheim și Premiul
MacArthur, în 1993 Biblioteca
Națională din New York l�a sărbă�
torit cu prilejul acordării dis �
tincției de „Literary Lion“ al bi  blio�
tecii, în 2002 i s�a atribuit Premiul
internațional de literatură Nonino
pentru opera omnia, iar în 2006,
Premiul Médicis Etranger pentru
Întoarcerea huliganului. În 2010 a
primit dis tincția Commandeur
dans l’Ordre des Arts et des Lettres
din partea guvernului francez, iar
în 2011 a primit prestigiosul pre�
miu literar „Nelly Sachs“ și a fost
ales membru de onoare al Royal
Society of Literature. În 2012, Uni�
unea Scriitorilor din România i�a
decernat Premiul Național pentru
Literatură. În 2013, Uniunea Scrii�
torilor l�a nominalizat pentru Pre�
miul Nobel, iar în 2014 PEN�ul
românesc și edituri străine au rei�
terat propunerea. În 2016 a primit
Marele Premiu pentru Literatură
în limbile romanice al Târgului
Internațional de Carte de la Gua�
dalajara, Mexic. În același an a
fost decorat cu Ordinul Național
„Ste a ua României“ în grad de
Mare Ofițer de către președintele
României. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Thriller este cel de al șaselea album
al lui Michael Jackson care deja,
în acest moment al carierei, era
un muzician și interpret de mare

succes, fie ca artist solo, fie alături
de frații săi. După patru discuri
solo, primite destul de inegal, Mi�
chael părăsește casa de discuri

Motown pentru a realiza, sub egida
Epic, discul Off the Wall, prima
lui colaborare cu producătorul
Quincy Jones. Este un mare succes,
dar artistul crede că industria mu�
zicală, care i�a acordat un singur
premiu Grammy, încă nu îl ia su�
ficient în serios. Este perioada
când Michael își ia cu adevărat
cariera în mâini, renunță la tatăl
lui ca manager și, la sfatul Dianei
Ross, începe lunga lui transformare
fizică.

Pentru succesorul lui Off the
Wall, Michael lucrează din nou cu
Quincy Jones, un producător pe
care, inițial, casa de discuri nu�l
prea dorea, pe motiv că „venea din
jazz, muzică ce nu se vinde“. 

Pentru Thriller, Michael știe
foarte bine ce vrea: „fiecare piesă
să aibă potențialul unui hit“. Lucrul
cu Jones produce scântei,  la pro�
priu și la figurat. „La piesa Beat It,
am lucrat cinci zile și cinci nopți
fără pauză“, își amintește Quincy
Jones într�un interviu pentru „Rol�
ling Stones“. „Am lucrat atât de
intens că la un moment dat boxele
din studio s�au supraîncălzit și au
luat foc.“ 

Dar, dincolo de eforturile de
studio și de calitatea muzicii, discul
avea în față un drum lung și nesi�
gur pentru a deveni un succes. A
fost momentul când a fost pusă
în aplicare o strategie care a aliniat
lansarea de single�uri, videoclipuri,
implicarea MTV, totul de�a lungul
unui an întreg care a culminat cu
o revoluție în ceea ce privește o
nouă formă de artă video, video�
clipul muzical.

SEISMUL FM

Revista „Billboard“ amintește că,
în toamna lui 1982, înaintea lan�
sării Thriller, în lumea muzicii
pop nu era nici calm, nici fericire,
dimpotrivă. Șefii de la CBS Records
știau că au în mână un disc ex �
cep țional, dar erau foarte îngrijo �
rați că momentul lansării nu este
foarte fericit. În 1982, industria mu�
zicală americană trecea printr�un

moment foarte greu. Vânzările
scăzuseră cu 50 de milioane de
unități în ultimii doi ani, antrenând
și o scădere a profiturilor.

Această situație nu se datora,
așa cum credeau mulți, faptului
că puștii începeau să fie mai
preocupați de jocuri video decât
de muzică, ea era consecința unei
schimbări tehnologice cu urmări
de�a dreptul seismice asupra fe�
lului în care publicul consuma

Thriller. Patru decenii 
de la revoluția pop
Final de noiembrie, anul 1982. Fără să știe, lumea se pregătește de 
o revoluție, muzicală și culturală. Anunțat de un duet neașteptat 
și care, inițial, nu impresionează cine știe ce, discul Thriller al lui
Michael Jackson apare pe piață. Va fi albumul tuturor recordurilor, 
unul dintre cele mai mari succese din toate timpurile. Amestecând
ingrediente muzicale diferite, aducându-i laolaltă pe Paul McCartney 
și pe Eddie Van Hallen, Thriller, discul cel mai vândut din toate
timpurile, dă publicului un sound pop hibrid care devine normă 
pentru alți artiști. Îl va reinventa pe Michael Jackson în forma unui star
planetar și, ca efect colateral, va susține cauza afro-americană.



că este un post „specializat în rock“.
S�a răzgândit când a văzut prima
dată produsele finite, iar numai
lansarea lui Billie Jean pe MTV, în
martie 1983, a fost suficientă pentru
a propulsa albumul pe locul 1 la
vânzări. Clipul Beat It a reprezentat
și el o mare lovitură, atrăgând și

mai mulți tineri spre muzica lui
Michael, dincolo de genuri.

În fine, la capătul unui an în care
CBS și�a continuat strategia de lansare
a pieselor de pe disc, pe 2 decembrie
1983, debuta pe MTV videoclipul
Thriller, un adevărat film horror�
muzical de 14 minute, regizat de John
Landis, ceea ce a constituit o revoluție
în industrie. Nimeni nu s�a mirat că,
după câteva luni, Michael Jackson
câștiga nu mai puțin de opt premii
Grammy, fiind practic încoronat
drept rege al muzicii pop.

UN  STAR REINVENTAT

Jackson a devenit un superstar
planetar, deschizând drumul pen�
tru alți artiști și, în același timp,
făcând o breșă prin care muzicienii
de culoare au ajuns și ei să fie cu �
noscuți de un public mult mai larg.
Una dintre performanțele realizate
de Jackson a fost ceva mai puțin
remarcată, dar cu adevărat remar�
cabilă. Lumea tinde să uite că, în
1982, Michael Jackson era deja un
mare star, de mai bine de o decadă.
Cu Thriller, el reușea performanța
de a se reinventa și a deveni și
mai mare. „Încercați să vă imaginați
că J.K. Rowling scoate pe piață o
serie de cărți mult mai bune și
mai de succes decât seria Harry
Potter, care, brusc, devine doar o
notă de subsol în cariera ei! Doar
așa o să puteți înțelege cu adevărat
ce a reușit Michael Jackson cu
Thriller!“, scrie „Billboard“. SDC
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Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

muzica pop. Mai precis, la finalul
anilor ’70, 50,1% dintre ascultătorii
de radio au trecut pe posturi FM,
punând capăt dominației celor AM.
Asta a antrenat căderea audienței
pentru Topul 40, difuzat majoritar
de posturile de radio încă din anii
’50. În 1982, FM�ul deținea 70% din
audiență, iar printre cei de 12�24
de ani, ajungea la 84%.

Pe vremea AM, publicul asculta
la radio programe care ofereau
„cele mai bune muzici din diverse
genuri“. În format FM, ascultătorii
aveau ocazia de a asculta numai
genul preferat. Această schimbare
însemna că fiecare segment al pu�
blicului era mai puțin expus la o
muzică diferită de ceea ce asculta
în mod normal. „Nu mai există un
singur Top 40, există o multitudine
de Topuri 40, mereu schimbătoare,
care depind de genul asupra căruia
se concentrează fiecare“, scria „Bill �
board“ în 1981. Pentru posturile
de radio asta se traducea printr�o
grijă mult mai mare asupra selec �
ției muzicale pentru un auditoriu
foarte specializat.

În 1982, într�un articol denumit
Is Rock on The Rocks?, „Newsweek“
aprecia că această fragmentare a
publicului afecta muzica pop, ale
cărei genuri nu se mai îmbogă �
țeau reciproc, ca pe vremea când
Elvis Presley sau Beatles creau un
soi de centru al muzicii pop. Elvis
și Beatles, în opinia „Newsweek“,
au fost „fenomene produse de o
nație ce a răspuns la unison la
sound�urile unui unic Top 40 difuzat
național“. Pentru revista americană,
fragmentarea publicului construia
un climat în care „nici un star nu
mai poate spera la un asemenea
impact“.

GHETOU URBAN

Această fragmentare avea și o
consecință de altă natură: de la
începutul decadei, muzica pop a
artiștilor de culoare își găsea tot
mai greu loc la posturile de radio.
Nu era ceva rasist; muzica „neagră“
plătea fără să vrea prețul reacției
anti�disco ce a antrenat căderea
acestui gen la finalul decadei pre�
cedente. Muzica „neagră“, mult mai
bazată pe ritm, era prea asemănă�
toare cu disco și artiștii de culoare
se vedeau tot mai împinși spre un
ghetou al formatului urban con�
temporary, dispărând de la ra�
diourile pop.

Declinul prezenței muzicii „negre“
se vede în prezența acestor artiști
în topul Billboard Hot 100 – 80%
dintre ei dispăruseră din clasament
până în 1982, nici un disc al unui
artist de culoare nu mai apărea în

Top 20 albume, în ciuda succesului
muzicii în clasamentele urban
contemporary. În 1982, doar doi
muzicieni de culoare avuseseră
succes în acest peisaj, Lionel Richie,
cu piesa Truly, și Stevie Wonder
cu Ebony and Ivory, un duet cu
Paul McCartney. Dar nici măcar
un viitor superstar ca Prince nu
reușea să pătrundă cu o piesă pre�
cum 1999 care mai târziu, după
„revoluția Jackson“, avea să cu�
noască triumful.

Un soi de „zid aparent impene�
trabil se ridicase între publicul de
culoare și cel alb“, scrie „Bill board“.
„În cea mai mare parte, puștii albi
și cei negri habar nu aveau ce as�
cultă unii și ceilalți. Iar pentru un
artist negru era tot mai greu să
ajungă în frunte.“

Un alt obstacol era nou apărutul
MTV, care schimba complet in�
dustria muzicală. Lansat în timpul
acestei „segregații muzicale“, MTV
și�a construit audiența bazându�se
pe publicul care avea acces la te�
leviziunea prin cablu în 1981, pu�
blic majoritar alb. 

Iar impactul MTV asupra in�
dustriei muzicale s�a simțit cu
adevărat abia când postul și�a
făcut debutul în ofertele de cablu
din New York și Los Angeles, în
septembrie 1982. 

DRUMUL SPRE LOCUL 1

Acesta este momentul în care apare
Jackson cu noul lui album, iar CBS
Records a decis să nu riște nimic cu
lansarea lui. De aceea albumul a
fost anunțat de single�ul The Girl
Is Mine, în duet cu Paul McCarteny,
care apărea fără probleme în topurile
pop. Piesa a intrat pe 6 noiembrie
în Billboard Hot 100, un debut timid,
nu foarte apreciat de critici. 

Albumul este lansat trei săptă�
mâni mai târziu, pe 30 noiembrie, și
debutează direct pe locul 11, un loc
respectabil, dar nu foarte impresio�
nant. Dar CBS se convinsese că stra�
tegia de a�l folosi pe Paul McCartney
drept cal troian func ționase și, exact
când influența acestuia se stingea, a
lovit publicul cu un nou single, cu
un sound mult mai urban, Billie Jean,
adoptat imediat de radiouri, după
care cu Beat It, piesă rock, cu celebrul
solo al lui Eddie Van Halen.

Concomitent, CBS investea o
mulțime de bani în realizarea unor
clipuri extraordinare pentru aceste
piese, la o calitate încă necunoscută
în această nouă formă de artă, cli�
puri în care publicul putea des�
coperi și noul standard de core�
grafie introdus de Jackson. 

Interesant e că, inițial, MTV nu
a vrut să le difuzeze, invocând faptul
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La 80 de ani proaspăt împliniți
pe 17 noiembrie, Martin Scorsese
este unul dintre ultimii mari
cineaști ai Hollywoodului și ai
artei cinematografice în general,
un „poet din partea întunecată a
Manhattanului“, cum l�a definit
colegul Woody Allen.

DRAGOȘ COJOCARU

„Cinefil erudit și generos“ (spune
revista „Premiere“), una dintre
ma rile figuri ale acelui „New Hol�
lywood“ din anii ’70, alături de co�
legi de generație și prieteni pre� 
 cum Brian De Palma, Francis Ford
Coppola sau Steven Spielberg,
Scorsese a făcut istorie cu filme
precum Mean Streets, Taxi Driver,
Raging Bull, Goodfellas, Casino,
Kundun, Gangs of New York, The
Departed, Aviator, Shutter Island
sau, mai recent, Hugo și The Wolf
of Wall Street.

Pentru un astfel de iubitor
al artei filmului, epoca actuală
nu este una fericită. „Cinemato�
graful este golit de valoare, înjo�
sit, dat la o parte de peste tot, nu
din punct de vedere al busines�
sului, ci al artei“, a spus recent
marele regizor, aflat la un festi�
val în New York. 

„Astăzi, toată atenția din lu �
mea filmului este fixată pe cifre,
cost, încasări, număr de specta�
tori. Ca cineast, ca un om care nu�și
poate imagina viața fără cinema,
găsesc starea de lucruri de�a drep�
tul insultătoare.“

În ciuda vârstei înaintate și a
mediului actual „în care cinemaul
este devalorizat și redus la statu�
tul de «conținut» pe platformele
de streaming“, celebrul regizor nu
se retrage la pensie, ci este mai
ocupat ca niciodată. În anii ce vin,

Scorsese in tenționează să ducă la
bun sfârșit mai multe proiecte:

n Killers of the Flower Moon. Este
o producție deja terminată de un
an, ce va fi lansată în 2023 pe plat�
forma Apple TV+, care a acceptat
să investească un buget conside�
rabil, de 200 de milioane de do�
lari, în realizare. Killers... este o
dramă istorică, bazată pe roma�
nul omonim al lui David Grann,
despre ancheta FBI în cazul ucide�
rii mai multor membri ai tribului

osagilor, în Oklahoma, care au
fost asasinați după ce, în anii ’20,
pe teritoriul rezervației lor s�a
găsit petrol. Pe genericul acestei
producții, „complicii“ uzuali ai lui
Scorsese: Leonardo DiCaprio și
Robert De Niro. „Premiere“ este de
părere că filmul va fi lansat la Fes�
tivalul de la Cannes de anul viitor.

n The Wager: A Tale of Shipwreck,
Mutiny, and Murder. Un alt pro�
iect de film, o altă epopee istorică
bazată pe o carte de David Grann,
ce va apărea anul viitor. Este po�
vestea unui grup de pirați care în
1740 ajunge pe coastele Braziliei,
primiți ca eroi de comunitatea lo�
cală. Filmul va fi finanțat de stu�
dioul Apple Original Films, iar în
rolul principal a fost anunțat deja,
din nou, Leonardo DiCaprio.

n Grateful Dead. Un film biografic
dedicat legendarei formații ame�
ricane, în care rolul principal, cel
al carismaticului chitarist și lider
al trupei Jerry Garcia, va fi jucat
de Jonah Hill. Este un alt proiect
Apple, care ar fi cumpărat dreptu�
rile de a folosi muzica celor de la
Grateful Dead.

n Gangs of New York. Filmul ori�
ginal al lui Scorsese a fost lansat
în săli acum 20 de ani. Acum ci�
neastul intenționează să revină

asupra războiului dintre bande de
la jumătatea secolului al XIX�lea
sub forma unei serii TV produsă
de Miramax Television. Sce nariul
este scris de Brett Leonard, iar
Scorsese ar trebui să asigure rolul
de producător executiv și să regi�
zeze primele două episoade. 

Tot ca producător executiv,
numele lui Scorsese este asociat și
cu viitoarea miniserie TV The
Devil in the White City, adaptare
a cărții lui Eric Larson, despre
ucigașul în serie H.H. Holmes,
care a acționat la sfârșitul secolu�
lui al XIX�lea. Rolul principal în
serial ar fi trebuit să fie jucat de
Keanu Reeves, dar acesta s�a re�
tras. Pe moment, întregul proiect
este în stand�by.

n Personality Crisis: One Night
Only. Scorsese a realizat mai bine
de o duzină de documentare în ca�
rieră, multe dedicate legendelor
muzicii rock, de la Grateful Dead
la Rolling Stones și George Harri�
son. Personality Crisis este un alt
documentar de acest gen, de data
aceasta dedicat lui David Johan�
sen, vocalistul formației New York
Dolls, unul dintre cei care a pornit
mișcarea punk în celebrul oraș
american. Documentarul a fost
proiectat deja la New York Film
Festival, dar se așteaptă să fie di�
fuzat de postul Showtime. SDC

Martin Scorsese, opt decenii 
și o mulțime de proiecte

Titlul acestui text sună lemnos,
având în vedere că bunul Dum�
nezeu ne�a plasat nația într�o
zonă brăzdată de multe râuri,
pâraie și pânze freatice, ba mai
mult, pentru a ne simți speciali,
un ditamai fluviul își dă obș �
tescul sfârșit pe glia noastră, răs�
firat într�o treime hidrografică
creatoare de paradis mlăștinos.
Adică avem apă.

O avem, însă nu mai trăim în epoca
în care o căram de la izvor sau o
scoteam din fântână. În accepțiu �
nea actuală, apa este chestia li�
chidă, incoloră, inodoră și insipi�
dă care curge atunci când deschizi
robinetul. Rece sau caldă, în func �
ție de culoarea bulinei către care
orientezi maneta. Tot ce se întâm�
plă sub robinet este numai și nu �
mai treaba operatorului regional
al serviciilor de apă și canalizare,
care în cazul meu se numește Apa�
vital și care crede mult în ideea de
resursă prețioasă, în sensul că
mereu vrea să îmi emită facturi
mari. Pentru asta, trimite pe teren

agenți înarmați cu lupe fixate în
vârf de băț, instrumente absolut
necesare atunci când vrei să citești
indexul apometrelor montate în
cămine subterane. Mă refer la con�
sumatorii care locuiesc la case. Cei
de la bloc să mă scuze ca spun asta,
dar nu se pricep la a consuma apă.

Căminul subteran al apome�
trului meu se află lângă poarta de
acces în curte, dar în interiorul
acesteia. Spre ghinionul agentului
de teren, este poziționat pe aceeași
parte cu câinele. Încă nu se știe de
ce cățeii urăsc lucrătorii firmelor
furnizoare de gaze, electricitate, in�
ternet sau apă, dar este unul dintre

motivele pentru care iubim aceste
mamifere. O fi din cauza unor fe�
romoni emanați de oamenii care
vin doar cu scopul de a te jupi de
bani. Statistic, din momentul în
care individul aducător de pagubă
atinge poarta, are la dispoziție
circa 12 secunde până la contactul
fizic cu dinții cerberului monoce�
fal. Sunt secunde de care poți pro�
fita pentru a face cale întoarsă și a
ajunge acasă, la copii și la nevastă,
nevătămat. Sau, dacă te crezi un fel
de ninja al citirii de apometre, ri�
dici capacul căminului, dar reu �
șești doar să�l lași să cadă înapoi,
cu tine în interior și un câine care
latră pofticios deasupra lui. Nu re�
comand.  

Ceea ce mă miră este faptul că,
deși nu aud strigăte de ajutor de

sub capac, primesc facturi din par�
tea Apavital. Cel mai probabil lu�
crătorii au săpat un tunel pe sub
poartă, pentru a ajunge la apome�
tru și a�i citi indexul fără risc de
injecții antirabice. Consider că am
tot dreptul să concluzionez că
firma asta activează de peste 2000
de ani și că dacii aveau câini. SDC

Apa, o resursă prețioasă
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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