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Scriitură la feminin: 
noi apariții la Editura Polirom

Gabriela Adameșteanu, 
Voci la distanţă

„Gabriela Adameșteanu a dat deja
literaturii române câteva perso�
naje memorabile. Doar că prin ele
erau investigate narativ istoria fa�
miliei (istoria mică) și, deopo�
trivă, istoria țării (istoria mare).
Voci la distanță intră, în chip feri�
cit, în același tipar. Situat în ime�
diata actualitate, în chiar anii
noștri, cu toate provocările lor, ro�
manul aduce la expresie consis�
tente voci individuale, prin care
se încearcă descifrarea unor voci
familiale. Aș spune că, mai presus
de orice, Voci la distanță este un
puternic roman de familie. La
urma urmei, bogați ori săraci,
demnitari sau oameni simpli, toți
au familii și suferă ori se bucură
(mai ales suferă) din cauza lor, în�
cercând să le mențină, după
abilitățile fiecăruia, coeziunea
sau, dimpotrivă, să le distrugă
pentru a crea altele mai pro �
mițătoare.

Un roman pe care îl reco�
mand cu toată căldura nu doar
pentru că e bine scris și remarca�
bil construit, ci pentru că ne oferă
șansa de a descoperi sau asuma
vocile noastre dinăuntru ori pe

cele esențiale (pentru noi) din
afară, din lumea dezlănțuită. Din
zgomotul și disonanțele vieții,
percepute cu necruțare, Gabriela
Adameșteanu are harul de a crea
armonia universului artistic.“ (San 
da Cordoș)

Aurora Liiceanu, 
Travesti. Identităţi fluide

Femeie, bărbat, soție, tată, single...
Cu toții ne definim într�un anu�
mit fel, ne stabilim identitatea. Ce
facem însă dacă împrejurările sau
convențiile sociale ne împiedică
să ne�o afirmăm? Ne punem o
mască și ne conformăm regulilor,
devenind altcineva atunci când
suntem în public? Ce facem dacă
vrem cu orice preț să păstrăm
amintirea cuiva drag care nu mai
este? Îi preluăm gesturile și îi
purtăm hainele, identificându�ne
astfel cu el/ea, așa cum face Nata�
lia, fetița care adoptă comporta�
mentul și obiceiurile mamei sale
după moartea acesteia, într�un
travesti emoțional? Aurora Lii�
ceanu explică de ce unii dintre noi
oscilează între identități diferite
pornind de la cazul Nataliei, dar
și de la poveștile unor femei de

ieri și de azi care s�au definit altfel
decât majoritatea – între ele, tine�
rele burrnesha albaneze care fac
jurământul de castitate și aleg să
trăiască asemenea bărbaților sau
Anne Lister, o femeie atrasă de
femei într�o epocă în care societa�
tea respingea relațiile între per�
soane de același sex și ale cărei
jurnale intime au indignat multă
vreme publicul englez.

Intrusa • Ambiguitatea unui
triunghi amoros: Natalia • Nata�
lia, mărul discordiei • Să plec sau
să stau? Șovăiala • Bărbatul nes�
chimbător • Discuții între femei
despre femei și o legendă despre
două femei • O femeie care face ce
vrea cu cine vrea • Scandaloasele
jurnale ale lui Anne

Mihaela Miroiu, 
Aripi și rădăcini

O experiență de�o viață împărtă �
șită pe parcursul a două decenii
de interviuri atent culese – aceas �
ta este promisiunea volumului
Aripi și rădăcini. Partea întâi, pre�
ponderent autobiografică, nu
oferă doar o cheie în înțelegerea
autoarei ca intelectuală feministă
și femeie, ci, prin aceasta și istoria

ei, pune într�o lumină nouă ideile
care au consacrat�o și motivațiile
din spatele lor, dezvăluindu�le ră�
dăcinile într�o manieră părin�
tească, dezarmându�te, provocân� 
du�te să empatizezi și să pui pro�
blema altfel. Partea a doua, axată
pe teme de etică politică, pe „traiul
cotidian în cetate“, dezvăluie vi�
ciile și neajunsurile sistemului,
cauzele inegalităților și nedrep �
tățile cu care ne confruntăm zi de
zi, oferind totodată soluții alterna�
tive și exemple personale de bune
practici.

Dora Pavel, 
Crush

Dora Pavel revine cu un nou ro �
man psihologic, Crush, de factură
„neuro�gotică“, în care fantasmele
unor singurătăți devoratoare al�
ternează cu cele ale unui erotism
intens, obsesiv, mereu eșuat. Un
roman al blocajului existențial.
Un roman ai cărui protagoniști
sunt condamnați definitiv la sin�
gurătate. O singurătate care zvâc �
nește disperat să iasă din ea
însăși. Pulsiunile pe care le�a stâr�
nit în cei trei bărbați feminitatea
Torei Cadis – pictoriță devenită
ulterior dansatoare la bară – ră�
bufnesc diferit, dar la fel de ră �
vășitor, în tot atâtea episoade de
dragoste ratate. Deși destinele se
intersectează, încercările de ieșire
din autoizolare nu sunt decât
transgresiuni identitare, care au
drept consecință un obsesiv crush.
Fie că este vorba despre mărturi�
sirile descoperite în jurnalul unui
student la arhitectură, Zeno, în
urma morții sale violente, fie des�
pre fantasmele adolescentine,
asociate puseurilor de panică, 
de trufie și narcisism ale fra telui
său mai mic, Robert, naratorul ro�
manului, fie despre trăirile

coșmarești ale lui Sandini, pose�
sorul unei inimi „impostoare”,
pentru toți evadarea din propriul
ego prin erotism pare imposibilă,
chiar strivitoare uneori. Adău�
gând la toate acestea ideea profa�
nării morții înseși, romanul ca�  
pătă treptat accente acutizate de
thriller.

Alina Nelega, Marioara
Voiculescu. Mareșala
teatrului românesc

„Spui Glossa obsesiv, ca pe Tatăl
nostru, îți stăvilește gândurile
care o iau razna, e un exercițiu de
dicție și de actorie – ce cuvinte pe
care ți�ai spus că n�o să le mai ros �
tești niciodată! Dac�ai să ajungi,
într�o altă viață, să te întorci și să
ai studenți, o să�i biciuiești cu ru�
găciunea asta care�ți sună în
urechi, nu spera și nu ai teamă –
dar frica n�ascultă de tine, deși în�
cerci s�o supui cu căpăstrul vor�
belor care bat în ritmul inimii
tale. Totul se întâmplă pentru că,
deși nu vrei să recunoști asta, ai
fugit. Dar e timpul să privești ade�
vărul în față – suferi fiindcă na�
tura ta nu e fuga, e confruntarea.

Cum în săptămâna ce s-a încheiat a fost sărbătorită 
femeia, vă propunem o serie de titluri dintre cele mai
proaspăt apărute la Editura Polirom, semnate de femei. 

În recomandări vedem stiluri foarte diverse de a scrie, 
ca și o diversitate foarte mare a preocupărilor. 
Să ne bucurăm mai departe de luna martie!
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Te�ai mințit că nu mai ești actriță,
dar însăși minciuna asta înteme�
iază adevărul, căci trebuie să fii cu
adevărat actriță ca să minți așa de
bine, încât și tu să te crezi pe tine.
Jos masca, Marioaro, ia�ți inima�n
dinți și roade�o până sângerează,
asta înveți acum, lecția umilinței, pe
care nu ți�a predat�o nimeni, nici la
Conservator, nici în teatru, nici în
viață: prea ți�au ieșit toate și ți s�a
urcat la cap, ai crezut că ești invin�
cibilă și�acum vezi cât e de amară
pâinea singurătății. Nu ești cu
nimic mai bună decât cei care nu
pot trăi fără absint sau fără opiu,
nici asta nu ți�a zis�o nimeni, ai
ajuns s�o afli pe pielea ta – degeaba
te�ai sumețit și ți�ai dictat singură
s�o rupi cu trecutul, să rămâi privi�
toare ca la teatru. Dar, în loc să devii
superioară și distantă, rece și indi�
ferentă, te simți ca un flămând în
fața unei mese îmbelșugate din care
se înfruptă nesătuii, iar tu n�ai cum
să atingi, să guști, să pipăi bucatele,
îți rămâne doar amintirea care te
urmărește și te chinuie, chiar dacă
ai hotărât să alungi orice urmă din
trecutul tău, să nu urli, să nu te
târăști, să nu te văicărești.“

Născută pe 9 iulie 1885 la
București, Marioara Voiculescu a
fost acceptată cu dispensă la Con�
servatorul de Artă Dramatică pe
când avea doar 14 ani. A studiat cu
Aristizza Romanescu și Constan�
tin Nottara, iar după absolvire a
fost angajată la Teatrul Național și
i�a avut ca mentori pe Paul Gusty
și Alexandru Davila. În 1912 a pre�
luat trupa celui din urmă, fiind
prima femeie din România care a
condus o companie de teatru. A
avut un singur copil, la nici 18 ani,
pe Paul, care i�a rămas alături toa �
tă viața. S�a căsătorit de gura lu mii
cu un membru al familiei Quintus,
divorțând la scurtă vreme. Al doi�
lea soț, dragostea vieții sale, a murit
într�un accident de automobil.
Considerată o adevărată „divă“ și
comparată cu interpretele celebre

ale scenei europene, precum Eleo�
nora Duse sau Sarah Bernhardt, a
dat viață unui număr mare de
eroine, rămase în istoria teatrului
nostru prin forța și dramatismul cu
care le�a înzestrat și impactul asu�
pra spectatorilor. A fost și prima fe�
meie care a înființat o companie de
film, jucând și regizând, avându�l ca
producător pe Leon Popescu. O
răsfățată a scenei, prietenă cu re�
gina Maria a României, a fost o cam�
pioană a teatrului independent, a
libertății artistice, a noilor interpre�
tări, reinventându�se mereu, domi�
nând scena românească în prima
jumătate a secolului trecut. De o
moralitate și o consecvență exem�
plare, a refuzat compromisurile po�
litice și în timpul legionarilor, dar și
în timpul comunismului, când a fost
exclusă din teatru fiindcă n�a accep�
tat să pună piciorul pe „scena roșie“.
Urmărită de Securitate și margina�
lizată de lumea teatrală a vremii din
cauza refuzului ei de a se înregi�
menta, timp de 30 de ani n�a mai
urcat pe scenă, sfârșind în sărăcie, la
3 martie 1976.

Andreea Răsuceanu, 
O formă de viaţă

necunoscută

l Premiul pentru Proză al revis�
tei „Ateneu“ (2019)
l Premiul Scriitorul lunii ianua�
rie (2019), decernat de Uniunea
Scriitorilor din România
l Roman nominalizat la Premiile
„Sofia Nădejde“, Premiile revistei
„Observator cultural“, Gala Pre�
miilor Radio România Cultural,
Premiul Național de Proză „Zia�
rul de Iași“, Premiul pentru
proză al Uniunii Scriitorilor din
România, Festivalul Primului
Roman de la Chambéry.

„O formă de viață necunos�
cută este una dintre cărțile de
ficțiune importante publicate în
ultimii ani.“ (Paul Cernat)

„O formă de viață necunos�
cută e unul dintre cele mai răsco�
litoare, inventive, atent documen� 
tate și bine scrise romane ale lite�
raturii române de Mileniu Trei.“
(Cristina Chevereșan)

„Când a debutat, în 2018, cu O
formă de viață necunoscută, An�
dreea Răsuceanu a fost o surpriză
de proporții în peisajul literar ro�
mânesc. Romanul este una dintre
acele perle rare pentru că por neș �
te de la juxtapunerea a trei po vești
de viață, din trei epoci diferite, dar
reușește mult mai mult decât o
cronică de familie și de epocă,
reușește să ofere o medi tație pro�
fundă asupra Vieții și Morții. Na �
rațiunea ei pare că reface istoria
Lumii, într�atât de ample sunt di�
mensiunile pe care le iau destinele
particulare ale eroilor. O adevă�
rată cosmologie plină de forță și de
originalitate.“ (Serenela Ghițeanu)

Beatris Serediuc, 
Donnatela

Ajunsă în pragul adolescenței,
Donnatela își vede familia destră�
mându�se sub presiunea proble�
melor tipice pentru cartierele
mărginașe ale orașelor românești
din anii ‘90: șomaj, sărăcie, decla�
sare, alcoolism. Salvarea ei din
abjecția cotidianului stă în poe�
zie, grație căreia trăiește scurte
momente de evadare, când „se ex�
trage din realitate“, înălțându�se
deasupra ființelor și lucrurilor ce
o înconjoară. În ziua în care
mătușa sa și patroana familiei
sale, Florentina, îi găsește „agenda
muncitorească de scris poezii“ și
o ridiculizează, Donnatela își arde
textele și devine o adolescentă re�
belă care își va trăi, asemenea tu�
turor oamenilor, inițierea în viața
pământească. Povestea ei seduce
îndeosebi prin îmbinarea de can�
doare și brutalitate, de umor be�
nign și ironie distrugătoare în

zugrăvirea tribulațiilor eroinei
ce�și caută propria cale în mijlo�
cul unei lumi în derută.

Cristina Chira, 
Raluca nu s-a culcat
niciodată cu Tudor

În cartea ei de debut, Cristina
Chira depune mărturie că la înce�
put nu a fost cuvântul, ci energia,
acea capacitate a oamenilor de a
acționa. Ca un cântec�manifest al
feminității al cărui refren e tocmai
această energie, volumul de față
își desfășoară forța narativă de la
prima până la ultima frază, survo�
lând ingenios viețile unor perso�
naje de o vivacitate molipsitoare.

„De ce, Cristina Chira? De ce…
Numai nenea Anghelache, al lui Ca�
ragiale, ar putea să spună de ce, în
volumul de față, fetele (și bă ieții)
care pornesc la drum cu toa te pân�
zele și speranțele sus dau greș. În
mai fiecare text, scris cu o precizie a
descrierii și a amănuntelor remarca�
bilă, există un hop, ultimul, o enigmă
lunecând pieziș în calea fericirii
eroilor. Ce se întâmplă acolo? îți
vine să întrebi. De ce nu pot ajunge
cu nici un chip la liman? De ce? Dar
Cristina Chira, cuminte, nu vrea să
răspunză.“ (Florin Iaru)

Cristina Centea, Alex Blue
și călătoria prin portal

l Cu ilustrații de Teodora 
Răileanu
Alex duce o viață liniștită în sânul
familiei, convins că aventurile lui
au luat sfârșit. Dar se trezește atras
din nou într�o serie de peripeții ex�
traordinare când, în urma planului
sinistru al arborianului Krul, viața
sa și cele ale prietenilor săi xilo�
nieni sunt în pericol. Refugiat, îm�
preună cu aceștia, pe planeta

Ospitalierilor, Alex pornește în cău�
tarea unui portal magic cu ajutorul
căruia să se întoarcă în timp și să
împiedice eliberarea lui Krul și a
noii sale armate. Însă lucrurile se
complică, fiindcă e trădat, iar pe ur�
mele lui nu sunt doar maleficii ar�
borieni, ci și misterioșii neronieni
Amira și Mordin. Vor reuși oare
Alex și prietenii lui să găsească por�
talul magic?

Diana Geacăr, 
Când erau dragonii mici

l Cu ilustrații de Radu Răileanu
l O carte despre puterea priete�
niei și încrederea în sine
l O poveste care are loc înaintea
aventurilor din Ce văd dragonii.

Bruma visează să ajungă pic �
toriță și se trezește deodată în�
tr�un tablou cu un oraș unde iarba
e albastră, borcanele de dulceață
cresc în copaci, iar mesele pregă�
tesc singure de mâncare. Acolo îi
întâlnește pentru prima dată pe
dragonul Smoc�gălbui și pe frații
Izma și Omăt, care o învață să
zboare. Împreună cu ei și cu mis�
teriosul lor prieten, Mugur, Bru ma
pornește într�o misiune de salvare
a locuitorilor, ale căror Vise au
fost puse pe fugă de Spaime. SDC
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Continuăm Jurnalul. 

Duminică, 5 martie
O notă de acum patru ani: „Perso�
najele mele preferate din toată li�
teratura lumii sunt Agamiță
Dandanache și Sancho Panza“.

Încă o notă de acum patru
ani: „Să nu furi! Cea mai frumoasă
știre a zilei ne spune că a dispărut
Biblia din sala de judecată unde
se judeca procesul pușcăriabi �
lului fugar Sebi Ghiță“.

Încă o notă de acum patru
ani: „Aniversăm la acest început
de primăvară doi ani de la cea mai
frumoasă harfă a deceniului: o
sută douăzeci (!) de cetățeni ro�
mâni au plecat în pas de dans
(conga), fără să plătească nota de
plată la o cârciumă din Spania. Ei
dezvoltaseră acest plan sublim:
mâncau și beau pe săturate și apoi
fugeau dansând, la adăpostul 

pretextului că se distrează. Au țe �
puit astfel mai mulți sărmani câr�
ciumari iberici, până li s�a înfundat,
fiindcă, iată, au pus ghea ra pe ei“.

Sâmbătă, 4 martie
Oare robotul Ion o să țină fru�
moasa tradiție bugetară a week �
endului prelungit?

Se tot dă înainte cu ideea că
Ion e primul robot din guvernul
românilor. Prea ușor, prea ușor
ne uităm trecutul, că îmi vine să și
plâng și să spun tradiționalul
Dragă Stolo...

O notă de acum patru ani:
„Oare cum ar fi fost viața noastră
dacă nu am fi trăit aceste timpuri
binecuvântate în care toți știu
totul despre tot?“.

Încă o notă de acum patru
ani: „Ce e simpatic în declarația
doamnei Vasilica�Viorica e că

dom nia sa e convinsă că de pe
hâr tiuțele alea citește“.

Vineri, 3 martie
Mai trebuie puțin golf, olecuță de
schi, câteva case, atenție și îngri�
jorare, peroadă și partenerat și
cred că robotul Ion e gata pentru
prezidențialele din 2024.

Robotul Ion e acuzat că, în a
doua zi în slujbă, a și început să
pună mâna să, vorba lui Andone,
ieie, să își însușească necuven�
itele. Și acum ce ați vrea și voi? Să
se apuce de muncă? 

Oameni buni, e în guvernul
României robotul Ion. Nu se poa �
te să�și bată joc de tradiție. Bravo,
Ioane, ține�o tot așa, ridică�te 
la înălțimea echipei guverna�
mentale.

Îi dau maximum trei zile robotu 
lui Ion până descoperă că are o

nepoată care trebuie și ea angajată
la guvern, să aibă un start frumos
în viața vlahă, poate ne și cânta
ceva.

O altă notă de acum patru ani:
„Oare există alde pesediști care
încearcă zadarnic să se lase de
furat, cum alții de fumat? Și dacă
da, în fiecare an spun că «gata, de
la 3 martie (ziua lor sfântă, data
nașterii lui Ion Iliescu) nu mai
pun mâna la buget»?“.

O notă de acum doi ani: „As �
tăzi este ziua națională a Bulgar�
iei, la mulți ani, bulgari de pretu�
tindeni. Se dovedește încă o dată
că bulgarii sunt înțelepți, spre de�
osebire de noi. Și�au pus ziua
omenește, când se desprimă vă �
rează, la defilări nu e nevoie să
poarte soldatul bulgar izmană pe
dedesubt, bravo. Călduroase urări
de bine fraților noștri de la sud de
Dunăre!“.

Încă o notă de acum doi ani:
„Păi, n�avea dreptate și tovarășul
Marx, săracul, când vorbea despre
Warenfetischismus? Uite că avea“.

Joi, 2 martie
Era frumos dacă era Ion prim�
ministru și îl lua pe Ciucă să îi fie
robot.

Nu e zi de marți lăsată de la
Dumnezeu, când trage să se facă
miercuri, să nu mă gândesc la
Mița Baston a lu’ Nenea: „Bibicule,
mangafaua pleacă mâine, mier�
curi, la Ploiești, remâi singură și
ambetată; sunt foarte rău bolna �
vă; vino, să�i tragem un chef, a ta
adorantă, Mița“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (20)

Olga Weijers, Un paradis al învățaților.
Universitatea din Paris în Evul Mediu

O sinteză cuprinzătoare a vieții academice pariziene în primele secole de
existență ale venerabilei universități

Înființată la scurt timp după cea de la Bologna, Universitatea din Paris de�
vine curând o adevărată capitală intelectuală a Europei prin numărul de
magiștri și de studenți, prin diversitatea disciplinelor predate și protecția
acordată de regalitate cărturarilor. 

Vremurile ei de început, cu descoperirea textelor necunoscute pâ nă atunci
ale lui Aristotel, cu înflorirea disputelor între magiștri și apoi a teoriilor
îndrăznețe ce aveau să atragă condamnări și interdicții din partea autorităților
ecleziastice, sunt o perioadă de entuziasm, de descoperiri și de libertate inte�
lectuală, într�un oraș care se dezvolta la rândul său cu repeziciune. 

Cartea cercetătoarei Olga Weijers oferă o sinteză cuprinzătoare a vieții
academice pariziene în primele secole de exis tență ale venerabilei universi �
tăți, evidențiind specificul organizării și funcționării învățământului supe�
rior medieval.

Un paradis al învățaților. Universitatea din Paris în Evul Mediu de Olga Wei�
jers a apărut de curând la editura Polirom, traducere din limba engleză de Teo�
dora Bonțeanu, cuvânt înainte de Monica Brînzei.

OLGA WEIJERS este membră a Academiei Regale Olandeze de Arte și Științe
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) și membră corespon�
dentă a Academiei de Inscripții și Arte Frumoase (Académie des Inscriptions et
Belles�Lettres). Reputată medievistă, are mai multe volume publicate despre
învățământul occidental latin, între care Le travail intellectuel à la Faculté des
arts de Paris. Textes et maîtres (2012) și In Search of the Truth: A History of Dis�
putation Techniques from Antiquity to Early Modern Times (2013). SDC
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Ultima măsurătoare apărută zi�
lele trecute în spațiul public
nemulțumește probabil conduce�
rea PSD. Partidul tot scade în son�
daje, fără ca șefii social�democrați
să știe că ar fi făcut vreo prostie în
ultima vreme care să justifice o
asemenea traiectorie. 

Sondajul de care am pomenit a
fost realizat de INSCOP, un insti�
tut de numele căruia nu este legat
vreun scandal. Cifrele arată astfel:
PSD – 30,4 la sută (scădere cu
peste un punct față de ianuarie),
PNL – 21,6 (staționare), AUR –
19,1 (creștere cu aproape un pro�
cent față de luna precedentă), iar
USR – 10,9 (stagnare).

În urmă cu câteva luni, PSD
ajunsese la 35 la sută, tendința
fiind la acea vreme una de creș �
tere. Între timp, trendul s�a schim�
bat, ba, mai mult, social�demo�
crații sunt acum la un pas să
schimbe prefixul. De aici probabil
și teama care s�a instalat în rândul
liderilor social�democraților că
AUR le fură zdravăn din procente.
În urmă cu un an PSD plus AUR

însemnau cam 50 de puncte (35
PSD, 15 AUR). Între timp, suma a
rămas aceeași, doar distribuția s�
a schimbat semnificativ.

Pentru PSD partea proastă e
că vine rocada premierilor. PSD
va fi din vară vioara întâi la guver�
nare, iar Marcel Ciolacu va deveni
premier. PSD nu se va mai putea
furișa, adică dimineață să fie la
guvernare, iar seara la televizor să
se proclame în opoziție. Povestea
a mers în ultimul an, iar PSD n�a
plătit oalele sparte ale guvernării.
Însă liderul PSD a făcut o greșeală
în ultimele 2�3 luni, pentru că
aproape la fiecare ieșire publică
Ciolacu a vorbit despre rocadă.

Arată o teamă nejustificată că
președintele Klaus Iohannis îi va
trage preșul și va aluneca pe scă�
rile Palatului Victoria. Ciolacu a
tot dat avertismente și către
Ciucă, dar și către Cotroceni. Doar
că rocada nu îi interesează prea
mult pe români, fiind mai de�
grabă o reglare de conturi în inte�
riorul coaliției PNL�PSD. Oamenii
au în această perioadă cu totul
alte probleme. Vor să știe când nu
vor mai crește prețurile și vor să
afle când ratele la case vor ră�
mâne la nivelul actual. 

Ba mai mult, cu cât ne apro�
piem de momentul alegerilor, ro�
mânii încep să își aducă aminte
de toate nemulțumirile din acest
mandat. Pentru electorat se apro�
pie momentul în care îi pot pe�
depsi pe politicieni.

Vă spune ceva anul 2020?
Dacă nu, atunci se impune o scurtă
recapitulare: PSD câștigase trium�
fal scrutinul din 2016, dar Dragnea
avea propriile interese și a reușit să
isterizeze o țară întreagă. PSD pă �
rea că termină în genunchi manda�
tul, dar au avut grijă liberalii să�și

dea cu stângul în dreptul. PNL a
preluat guvernarea (prin moțiune
de cenzură) înainte de alegeri, dar
în loc să afișeze decență și cumpă�
tare a avut taman o atitudine con�
trară. Hultanii în galben s�au re� 
pezit flămânzi către pradă. Postu�
rile importante din instituții au
fost ocupate grabnic de cohortele
de incompetenți de la partid, de
amante și de tot felul de oameni
care nu aveau ce să caute în acele
poziții. De la o victorie logică la
alegerile din toamna lui 2020, PNL
a ajuns să piardă scrutinul, PSD
fiind atunci partidul care a ieșit
primul loc. Asta, atenție!, după ce
Dragnea îi enervase crunt pe ro�
mâni și scosese în stradă sute de
mii de oameni.

Să revenim însă la primăvara
anului 2023. Sigur că PSD e deja la
guvernare și că rocada din această
vară nu seamănă cu ceea ce s�a în�
tâmplat în urmă cu patru ani. Însă
PSD va avea de gestionat mai bine
de un an treburile țării, într�o pe�
rioadă deloc simplă. Inflația este
încă la cote ridicate, iar pomenile
electorale cu greu pot să potolească

furia unor categorii care își văd se�
cate economiile. Sigur că PSD va
încerca să atenueze valul, pentru
a nu pierde puncte și a opri căde�
rea în sondaje.

Probabil că de aici și schimba�
rea de strategie cu posibila alianță
electorală cu PNL. Ar fi varianta
comodă pentru ambele par tide.
Un joc la sigur cum s�ar spune, o
garanție că după 2024 coabitarea
merge mai departe.

Alianța PSD�PNL ar masca
frica celor două partide și fuga de
confruntarea directă și dură cu
electoratul. Nimeni nu ar ști exact
cât e zestrea PSD și care e contri �
buția liberalilor. Importantă ar fi
victoria din alegeri și implicit ră�
mânerea pe mai departe la masa
plină de bunătăți. 

Până la liste comune e cale
lungă. Posibil nici să nu se ajungă
la mariaj. Deocamdată calculul
PNL e ca după rotativă PSD să plă�
tească masiv costurile guvernării.
PSD e condamnat să rămână la pu�
tere, altfel baronii locali n�au nici
un motiv să�l mai țină în vitrina
președinților pe Ciolacu. Partea
proastă pentru strategii din jurul
lui Ciolacu este că PSD scade cu
fiecare zi, iar alegerile parlamen�
tare sunt abia peste 18 luni. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

De ce scade PSD în sondaje

Mă gândesc iar, în siajul unor co�
mentarii sceptice citite ici și colo
pe rețelele sociale, la momentul
de acum al literaturii române.
Mie, unul – poate din naivitate –,
mi se pare unul foarte fast.
Există, e drept, voci pesimiste,
care afirmă că scriitorii români
nu știu să scrie pe gustul publi�
cului autohton, dar, ca de obicei,
exagerează. Nu cred că aici se as�
cunde problema slabei apetențe
pentru lectură de la noi.

Din motive profesionale și perso�
nale, anul trecut am citit puțină
literatură română contemporană.
Cărți am cumpărat, e drept, nu �
mai că le�am pus pe un raft, la în�
demână, și multă vreme acolo au
și rămas. Din fericire, după sărbă�
torile de iarnă am prins câteva
zile lungi de concediu, în care m�am
repezit la ele ca în vremurile bu �
ne. Am citit compulsiv, am făcut
binge�reading așa cum se face
binge�watching la TV, am stat

noaptea până târziu, chiar până la
4�5 dimineața, și, până să intru iar
în ritmul normal de lucru, am
apucat să citesc o mâna de cărți.
Mai toate, de proză; majoritatea,
de autori români; toate, apărute
recent: toate, dovada că, orice s�ar
zice, literatura română contem�
porană nu e nici inaccesibilă, nici
neinteresantă, nici stereotipă.

Am citit Abraxas al lui Bog�
dan�Alexandru Stănescu, o carte
de peste 600 de pagini, romanul
devenirii și degradării lui Michi
Lucescu, în care e reconstruită
lumea urbană (bucureșteană) a
anilor 1980�1990, cu personaje și
povești memorabile, recuperând
un trecut recent. Dar Abraxas e
mai mult de�atât, cum e avertizat
cititorul încă de la titlul cu subs�
trat mistic. E o carte cu sertare, cu
cinematografe ale memoriei și
imaginației în care rulează po vești
paralele, de la cea a lui Frederic
Barbarossa, împăratul Sfântului
Imperiu Roman și conducător al

celei de�a treia cruciade, până la
Ilarie Voronca și la poetul ameri�
can (cu origini iudaico�româ nești)
Delmore Schwartz. Evident, roma�
nul e încărcat de trimiteri cultu�
rale, conexiuni simbolice și nara�
tive, dar nu ostentativ – și ele nu
împiedică, ci îmbogățesc lectura.
Dacă vrei, le cauți, dacă nu, te bu�
curi pur și simplu de felul cum în�
floresc poveștile pe trunchiul căr �
ții. Abraxas emană pe firul narativ
principal o melancolie, o tristețe și
o dezabuzare care, nu știu cum,
reînvie tare bine aerul din Româ�
nia anilor 1990. E un roman�calei�
doscop de raftul întâi și ar prinde
la orice cititor pasionat.

Apoi am pus mâna în sfârșit
pe Noapte plec, noaptea mă�n torc,
romanul lui Florin Lăzărescu. De
la el știam la ce să mă aștept, știam
că o să citesc cartea pe nerăsuflate
și așa a fost: Lăzărescu are un stil
acroșant, te prinde imediat, dă
viață lumii lui din două dialoguri
și trei gesturi ale personajelor. Nu

se întâmplă ni mic extraordinar în
ziua de muncă a lui Pavel, perso�
najul principal, unul din ultimii
navetiști de la țară în România
postcomunistă și (aproape) pos�
tindustrială. Însă tot ce se întâm�
plă e important, căci Lăzărescu
reface, din câteva replici și detalii
și dintr�o zi de viață obișnuită,
evo luția unei societăți postcomu�
niste în transformare rapidă, cu
învingători și mulți învinși fără
vină. Umorul subtil și – aici – bla�
jin�trist al lui Lăzărescu e irezisti�
bil, fiindcă are profunzime: zâm �
bești și simți un ghem de regret în
stomac. Numai scriitorilor de
forță le reușește așa ceva.

Cel mai recent roman al Ga�
brielei Adameșteanu, Voci la dis �
tanță, l�am dus la capăt într�o
noapte. A doua zi l�am răsfoit încă
o dată, ca să recitesc unele scene.
Adameșteanu e o prozatoare de
anvergură canonică și pentru
mine cărțile ei au fost întotdea �
una o garanție a prozei profunde
și de calitate. Nu m�a dezamăgit
niciodată. Roman realist (aproa �
pe) pur, Voci la distanță ar prinde,
cred, la orice fel de cititor. Citind,
asculți vocea personajului central,
Anda, o femeie la vârsta senec tuții,

evaluându�și și rememorându�și
viața direct ori indirect, de la anii
1980 până la pandemia de corona�
virus. Și, ajuns la capătul cărții, îți
dai deodată seama că, din frag�
mente și amintiri, din flashbackuri
și flashforwarduri, din anecdote și
mici mistere personale sau istorice,
romanul prinde curgerea unei în�
tregi epoci, văzută prin ochii pă �
rinților de ieri, rămași singuri, cu
copiii emigrați în Occident și vieți
consumate de istoria mare. M�am
și gândit: asta e o carte pe care aș
recomanda�o oricui. 

Așadar, cărți românești bune
se găsesc, ba chiar destul de mul �
te. Nici nu�mi ajunge spațiul să
perorez și să conving. Revin săp�
tămâna viitoare. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Lecturi de azi (I)
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În anii mulți în care am
lucrat în presa ieșeană,
am adresat de nenu-
mărate ori întrebarea
(de regulă, unor invitați
ieșeni mutați în capitală)
„cum se vede Iașul de la
București?“. Evident, am
primit răspunsuri po -
liticoase, genul de
acela de răspunsuri
numai bune de pan sat
orgoliul celui în casa
căruia tocmai ai intrat.
Nu se cade ca tu, în
calitate de mu safir, să
te apuci să critici mo -
bila și covorul persan
din sufrageria gazdei.

Aceasta cu atât mai mult cu cât
ieșenii bucureștenizați păstrează
un vag sentiment de superioritate
în fața altor moldoveni pripășiți
în acest axis mundi românesc și,
în genere, se mândresc foarte mult
cu orașul din care provin, căci fosta
capitală a României are de�a face
cu Moldova profundă cam tot atât
cât are Voluntariul cu mediul rural.
N�o să întâlniți, așadar, ieșean la
București care să�și vorbească de
rău colinele natale. O categorie mai
aparte de moldoveni care nu�și re�
cunosc originea moldovenească
sunt to tuși brăilenii, dar asta�i altă
poveste, pentru altă dată (nu, nu�și
uită războiul milenar pe care�l au
de dus și de la distanță cu gă lă �
țenii, nici măcar atunci când se
mută hăt în Berceni). 

Hai să revenim la subiect și
să�i lăsăm pe moldovenii din
Brăi la și din Buzău (sic!) în pace.
Ceea ce invitații cu pricina ar fi

trebuit să ne spună mai des în
emisiuni până ne intră în capul de
ieșeni locuitori ai Iașului este că
de la București nu se vede nimic
altceva decât Bucureștiul. Și nu
doar pentru că vorbim despre un
stat român hipercentralizat ca
instituții și structuri/ rețele de
putere, ci și pentru că înseși capi�
tala și Ilfovul sunt copleșite de
propriile dimensiuni – în cazul
Bucureștiului e vorba de întin�
dere, număr de locuitori (poate
dublu față de cel oficial), în cel al
Ilfovului de bogăție. Căci această
zonă produce nu mai puțin de
25% din PIB�ul întregii țări și, au�
tomat, atrage ca un magnet româ�
nii de peste tot. Că asta nu se
traduce automat și în calitatea
vieții este evident în viața de zi cu
zi – haotică, obositoare, redun�
dantă, gălăgioasă, dar și cosmopo�
lită (la limita poleielii, cu mult
plastic în loc de natural). 

EXCEPȚIA CARE CONFIRMĂ
REGULA LOCURILOR

Pentru bucureșteni și bucureș �
tenizați, cele două ore de drum pe
autostradă pentru un weekend la
mare sau cele două zile pe drum
pentru două ore petrecute pe Valea
Prahovei reprezintă cam toată eva�
darea din geografia locului de care
au nevoie sau care le este permisă,
asta dat fiind că drumurile sunt

impracticabile și distanțele uriașe
din cauza infrastructurii, așa că nu
se încumetă în țară mai departe
decât arareori. Mai departe e mai
aproape cu avionul decât cu ma �
șina, pe undeva prin lume. Um blă
o glumă că mai devreme ajunge
un bucureștean la cazarea din
Londra decât însoțitorul său care
trebuie să facă întors drumul de la
aeroport în Berceni cu mașina la
oră de vârf. 

Întrebarea „cum se vede Iașul
de la București?“ vine în mod cert
dintr�un (vag?) complex provin�
cial. Nostalgia după vremurile în
care Iașul era capitala României
răzbate și din discursurile politi�
cienilor locali, dar pare prinsă în
ADN�ul ieșeanului get�beget. Este
trecutul glorios față în față cu un
viitor luminos care rămâne de�
ocamdată la stadiul de potențial. 

Ceea ce pot observa însă eu,
ca bucureștean/ voluntărean de
ceva ani (nu încă prea mulți ca să
știu ce zic), este că am subestimat
Iașul atâta vreme cât am locuit în
el și am făcut parte, ca să spun așa,
din mentalul său colectiv. Dacă
mărești harta și observi Iașul, rea�
lizezi că nu s�a descurcat deloc
rău în acești 34 de ani post�de �
cembriști, cu toate neajunsurile
din prezent. S�a dezvoltat econo�
mic și cultural nu pentru că așa
„s�a decis“ sau pentru că „Bucu �
reștiul“ i�a permis, ci pentru că a

avut resursele proprii să o facă.
Poate că puțină lume mai vorbeș �
te astăzi despre vremurile în care
Bacăul era farul luminos al Mol�
dovei (economic), iar rivalitatea
era atât de mare, încât în fostul
oraș dominat de Dumitru Seche�
lariu sau Viorel Hrebenciuc nu gă�
seai nici un indicator rutier către
Iași. Și totuși, cu sau fără politi�
cieni influenți, cu sau fără sprijin
„de la centru“ (ceea ce, în epoca sa
de glorie, Bacăul a avut din plin) 
s�a descurcat bine și a ajuns astăzi
un oraș de primă mărime a Româ�
niei, reperul sau chiar excepția
care confirmă regula Moldovei.
Iar cei mai mulți ne�ieșeni care
ajung în oraș (grație aeroportului
deocamdată, dar cică vine repede
și autostrada A7 Mizil�Pașcani
până la finalul lui 2025) prind o
anume fascinație față de aceste lo�
curi (și nu sunt deloc ironic).

Sigur că întotdeauna se poate
și mai mult, dar Iașul n�a avut
noroc niciodată în dragoste și po�
litică. Există un obicei în România,
acela ca oamenii să�și voteze pri�
marul chiar dacă ajunge în puș �
cărie și nu i se interzice în mod
expres dreptul de a candida. Nu
pot cu atâta bogăție în jur să nu
bage mâna până la cot în borcanul
cu miere mai�marii urbei și ju �
dețului. Că�s 20 de tone de tablă,
niște sute de mii de euro de la un�
chii mafioți imobiliari pentru a�i

merge bine în viață lui ăla micu’,
că ai o amantă pe care ești gelos și
pui pe ea Poliția Locală s�o urmă�
rească, viața în toată complexita�
tea ei îi surprinde pe primari sau
președinți de Consilii Județene și
îi pun în situații ingrate față de
electoratul ieșean. Care e totuși
cel mai iertător din lume. 

Dar nu e numai o problemă
ieșeană. De curând, culmea,
chiar un politician din Cluj des�
cria situația electoratului local
cam astfel: a fost doar o ches �
tiune de noroc să ajungă Boc pri�
mar, căci clujenii votează ace lași
primar din patru în patru ani,
orice ar face, spre exemplu pe
Ghiță Fu nar. La Iași e chiar mai
simplu, funcția se lasă moș tenire.
Adică așa cum Simirad i�a lăsat
moște nire primăria lui Nichita
(când a candidat singurel împo�
triva lui Simirad, Gheorghe Ni�
chita a luat un scor subunitar), la
fel Nichita i�a lăsat�o lui Chirica.
Și Simirad, și Nichita și�au bles�
temat mai apoi urmașii lăsați pe
tron, dar asta�i, din nou, altă po�
veste! Nu e clar cui vrea Chirica
să�i lase moștenire primăria, că
pare hotărât să rupă tra diția și să
își desemneze un succesor pen�
tru momentul în care va pri mi o
condamnare definitivă în tr�
unul din multele dosare pe� 
nale pe care le duce în spate „ca
un sfânt“. SDC

De la București se vede doar Bucureștiul

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Practica teatrală

recentă se confruntă

cu situații în care

distribuțiile duble sunt

salvatoare pentru un

proiect. Și nu doar în

perioada pandemică,

când sub presiunea

contagiunii sanitare

era indicat să existe o

soluție de rezervă în

cazul în care unul

dintre actori era

nevoit să se izoleze

pe caz de boală. 

Artă colectivă, teatrul înseamnă
prezența completă a echipei care
evoluează după ridicarea cortinei.
O singură absență dă totul peste
cap, anulează reprezentații, deza �
măgește spectatorii care nu mai
pot viziona ce și�au dorit. Însă, și
dincolo de excepția pandemică,
distribuțiile duble au avantaje
care merită aduse în atenție. 

Pandemia a fost o experiență
care ne�a marcat pe toți și din
punct de vedere profesional, obli�
gându�ne la adaptare din mers,

aruncându�ne în brațele noilor
tehnologii, un prețios sprijin tem�
porar în relația cu publicul și în
privința sistemului de lucru artis�
tic. S�a repetat remote, prin apli �
cațiile de videocall, paradigma
estetică s�a ajustat extinzând spa �
țiul de comunicare cu suporterii
prin streaming și scene digitale. 

CONCEPȚIA REGIZORALĂ
RĂMÂNE IDENTICĂ PENTRU
AMBELE ANSAMBLURI

Existența distribuțiilor duble e
salvatoare nu doar din motive de
forță majoră. Pentru trupele sta�
bile, cele care o întrebuințează
mai ales (din cauze financiare,
cele independente nu�și permit
decât rareori cheltuieli cu onora�
rii multiplicate cu doi), e o moda�
litate eficace de a pune artiștii la
treabă. De a le stimula creativita�
tea. Perioada ideală de lucru la un
nou spectacol este de șase�opt
săp tămâni, iar întinderea unei
stagiuni limitează numărul de
proiecte fezabile în decursul unui
sezon. Menținerea în formă, pro�
gresul în meserie se întrețin prin
creație. Cu atât mai mult cu cât e
vorba despre regizori cu stilistici
variate, cu retorici regizorale spe�
cifice, o binecuvântare artistică
pentru portofoliul fiecărui actor. 

În ecuația dubletelor despre
care scriu mai intervine și moti �
vația suplimentară reprezentată de
competiție. Evident, concepția regi�
zorală rămâne identică pentru am�
bele ansambluri, însă fiecare actor
așază în personaj elemente din pro�
pria personalitate. O nuanță, un ac�
cent, un ceva care, fără să părăseas� 
că datele caracteriale și viziunea di�
rectorului de scenă, conturează pro�
pria contribuție. 

Un exemplu: Andrei Șerban și
Pescărușul realizat la Sibiu (2007).
Pentru a armoniza dorința sa de a
lucra cu actori vedete din Capitală
și cea a instituției producătoare,
care dorea ca prin colaborarea cu
regizorul recunoscut internațio �
nal să pună în lumină propria
trupă, s�a recurs la dubla distri �
buție. Mai mult chiar, la premieră,
în scena Teatrului „Radu Stanca“
din Sibiu au evoluat ambele, ju�
când alternativ scenele din piesa
lui Cehov. Așa s�a deschis sezonul
teatral al programului Sibiu Capi�
tală Cultură Europeană 2007. 

O experiență inedită, provoca�
toare, o strategie și cu potențial de
promovare prin neobișnuitul ei.

COMPETIȚIA E PARTE 
A PROFESIUNII

O altă variantă e ca doar unii ac�
tori, de regulă pe roluri impor�
tante, să joace pe rând. Scopul e,
cum ziceam, să li se ofere oportu�
nitatea de a evolua în partituri
consistente, pe care interpreții de
calibru și le doresc, cărora le pot
da strălucire și cu care nu prea ar
mai avea șansa să se întâlnească
în carieră.

Același Andrei Șerban a pus
în scenă la Teatrul Maghiar de
Stat din Cluj Napoca Unchiul
Vania. Scene din viața la țară
(2007) cu toate rolurile feminine
duble. Dramaturgia canonică le�a
cam neglijat pe actrițe, partiturile
substanțiale fiind preponderent
masculine. Un reflex al statutului
istoric al sexului catalogat slab,
al contextului social, al menta �
lităților. O abordarea statistică
arată că doar 16% din dramatis
personae în scrierile clasice
sunt personaje feminine. Iată, în
speța montării pomenite, solu �
ția de echilibru retroactiv. Prin
comparație, în cea actuală, în
cea semnată de femei sunt 49%;
în cea scrisă de bărbați, 37%.
Mai e de lucru pe direcția echi�
librării. 

Lumea artistică e una a tem�
peramentelor pronunțate, iar scân�
teile sar uneori în culise și în perime�
trele unde se repetă. Com petiția e
parte a profesiunii, chimiile interu�
mane sunt complexe, tensiunea
emoțională poate eru pe în reacții
neprevăzute. E bine de subliniat că
în cazul la care mă refer nu se pune
problema de distribuția 1 și dis �
tribuția 2. O exprimare de genul ar
însemna raporturi de ierarhizare
valorică, or nu aceasta e esența.
Sunt distri buții care joacă succesiv
în avantajul general al producției
artistice. 

Beneficiul trebuie să fie al
spectacolului, al ansamblului și,
nu în ultimul rând, al publicului.
Care va reveni la teatru pentru a
vedea și cealaltă distri buție. E și un
atu de marketing deloc neglijabil
în si tua ții ca aceas ta. Două nume
sonore vor atrage atenția de două
ori mai mult decât unul singur. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Doi pe un rol

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL BOGDAN CREȚU

„Nichita al meu e un om
care moare și își urmărește
cu luciditate moartea“

DAN BURCEA

Toate avertismentele de mai
sus, ca să vorbim numai de aces-
tea, căci sunt multe, pledează
mai degrabă pentru o imposibi-
litate a scrierii unei biografii
despre Nichita Stănescu. Cum e
să încerci totuși să o scrii și ce
înseamnă „a căuta să te strecori,
cu instrumentele unui prozator,
în pielea unei personalități și să
vezi lumea și viața lui de acolo,
dinăuntru“?

Când afirmăm că e „imposibil“ să
scrii biografia cuiva, ne alintăm.
Așa cum și Nichita se alinta, meta�
foric, atunci când spunea că viața
unui om poate fi redusă la opera
lui. Nu poate fi redusă. Nici una nu
o acoperă și nici nu o scuză pe cea�
laltă. După cum nici nu o macu�
lează definitiv. Uneori e o tensiune
uriașă între ele, alteori atingerile
sunt marginale. În cazul lui, obse�
sia pentru scris a împins în plan
secund viața socială, familială etc.
Altfel, în scris orice e posibil. Im�
posibilul devine posibil. În cazul
lui Nichita Stănescu, simplele date
biografice nu au nimic senzațional
în sine. E un om provenit dintr�o
familie rusă, refugiată în timpul
Revoluției din Octombrie 1917, și o
alta neaoșă, din Ploiești, care a tra�
versat discret un moment dificil
din toate punctele de vedere (epo �
ca stalinistă), care a știut mereu să
se adapteze cu mult șarm și în cele

mai dificile situații, care a scris
niște volume foarte bine de poezie,
care a făcut și compromisuri mai
mult sau mai puțin necesare, care
a iubit câteva femei, care s�a alcoo�
lizat și a murit la 50 de ani din pri�
cina asta. Dacă�i descrii viața din
afară, imun la legenda sa, la farme�
cul care răzbate din amintirile
prietenilor – nu e un personaj de
roman. Biografia lui trebuie inven�
tată. Ca orice biografie, aș spune.
Cu toții ne trăim viața, nu biogra�
fia. Prima e cum e, ireductibilă.
Cea de a doua obligă la o sondare

ficțională. Eu mi�am dat seama că
singura metodă e să intru înăun�
trul lui Nichita, dar fără să adopt
persoana I. Mai ales că în poezia
lui el nu�și asumă niciodată un eu
biografic. Ar fi fost nepotrivită o
carte scrisă la persoana I, un fals
jurnal. El dis pre țuia, de altfel, ca
mulți alți scriitori din generația
lui, confesiunea nefiltrată. Prin
urmare, am folosit stilul indirect
liber, care mi�a permis să fiu și în�
ăuntru, dar să mă și deplasez,
după cum îmi cerea fiecare si �
tuație epică. 

Pasiunea dumneavoastră pen-
tru opera stănesciană datează
încă din perioada adolescenței.
Afirmați că scrierea cărții de față
a început cu 30 de ani în urmă.
Dincolo de timpul acesta, nece-
sar creșterii interioare, maturiză-
rii și rodirii scrierii, aș dori să ne
spuneți în ce măsură poezia lui
Nichita Stănescu a contribuit la
formarea dumneavoastră ca om
de litere, pur și simplu ca om de

cultură? Ce ați învățat de la el?

Cred că am descoperit mai de�
vreme decât era cazul poezia lui
Nichita Stănescu. Pe la 10�11 ani.
M�a contrariat, m�a provocat. Ca
orice neînțelegere. Cât am fost
adolescent, poezia lui mi�a stat
mereu aproape. Cele două vo�
lume maronii din Ordinea cuvin�
telor mi�au fost cărți de căpătâi –
cât se poate de concret: le�am
ținut la capul patului. După aia,
firește că m�am desprins. L�am
citit tot mai detașat, din unghiuri
diferite, i�am înțeles vârfurile și
scăderile inevitabile. Ce am în �
vățat? Gândirea lui poetică e im�
previzibilă. Construiește într�o
direcție, după care poate face ori�
când saltul. Sigur că se și repetă,
că a creat o manieră, dar a știut să
o spargă, să caute permanent alt �
ceva. Mai mult decât orice alt poet
contemporan, Nichita Stănescu s�
a reinventat de câteva ori de�a
lungul carierei. Mircea Ivănescu e
același de la prima la ultima carte;
Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Vir�
gil Mazilescu, Ileana Mălăncioiu,

Ana Blandiana, Ma rin Sorescu,
Leonid Dimov, Emil Brumaru nu
au mari perturbări ale sistemu�
lui lor poetic. Nichita le are. E o
gândire vie în poezia lui cea mai
bună. Uimitoare. Știi pe de rost o
mulțime de poeme, dar tot rămâi
uimit în fața soluției pe care a
găsit�o. 

Revenind la cartea de față, cum
este să treci de la poziția de ad-
mirator – și mai târziu de cu-
noscător avizat – la cea de cro-
nicar al vieții unui om ca Nichita
Stănescu, pe chipul căruia „to-
tul e teatral și totuși adevărat în
gesturile lui“?

„Cronicar“ n�am fost. Aveam cinci
ai când a murit. Pentru mine, car�
tea asta e un roman ca oricare
altul. Protagonistul e un poet.
Miza mea a fost să scriu o poveste
care să emoționeze sau să miște și
un extraterestru care n�a auzit în
viața lui de Nichita Stănescu. Îmi
doresc o lectură detașată. Sigur că
modelul real e bine documentat,
dar eu i�am dat viață. În plus, 
mi�am prelungit temele din primul
roman. Nichita. Poetul ca și solda�
tul este, în primul rând, o carte des�
pre moarte. L�am plasat pe prag,
l�am pus să privească înapoi. L�am
urmărit puțin, în ultimele pagini,
chiar și dincolo de prag. Nichita al
meu e un om care moare și își
urmărește cu luciditate moartea.
O așteaptă de mult, ca pe o ex �
periență extraordinară, printre
puținele pe care poezia nu i le�a

Cartea criticului și profesorului universitar Bogdan Crețu,
Nichita. Poetul ca și soldatul, a fost publicată anul trecut în
colecția „Biografii romanțate“ a Editurii Polirom. Autorul ne
avertizează în explicația de la sfârșitul volumului că nu este
vorba de o biografie adevărată, ci mai degrabă de o anti-
biografie. Poetul însuși refuza să creadă în ideea de

biografie, afirmând că „poate trăi de nenumărate ori
aceeași viață, la fel de intens“ și că pariul cel mai mare care
i se impune seamănă cu un sacrificiu suprem, cu „o ardere
de tot“. În fine, fragmentul din Antimetafizica ales ca motto
ne spune limpede că „În definitiv, poetul nu are biografie.
Biografia poetului e opera lui“.
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putut echivala, a mai murit de câ�
teva ori în viața lui. Înainte de a fi
poetul pe care�l știm, e un om
care�și așteaptă de la o zi la alta
sfârșitul. Cred sau sper că asta e
principala tensiune a romanului.
Cel puțin așa l�am gândit eu. Dar
el tot de bunul cititor depinde. 

Cum ați ales cele trei părți ale ei,
fiecare închizând în sine un as-

pect secret din viața poetului?

A fost simplu. Mi�a fost clar că o
dispunere cronologică a episoa�
delor din viața lui Nichita Stănes �
cu nu funcționa. Ar fi fost banal.
Nichita nu e cel din anecdotica
despre el. Nu a fost un om al fap�
telor. Câteva experiențe au între�
cut însă în intensitate media. Asu� 
marea poeziei. Cu tot ce înseamnă
ea. În primul rând, distrugerea a
tot ce l�ar fi putut ține cu picioa�
rele pe pământ: casă, familie, co �
pii, bani etc. Apoi, iubirea. Funda� 
mentală în viața lui. Dar și aici a
păstrat mereu o doză de egoism.
Și�a iubit mai mult poezia decât
și�a iubit iubitele. Așa mi se pare
mie. Așa e personajul meu. Des�
pre omul în carne și oase nu știu.
Unele povești (cea cu Gabriela) au
avut ceva tragic. Altele (ultima, cu
Dora) au fost splendide, de o fru �
musețe sfâșietoare, dată de faptul
că amândoi știau că nu li se va da
mult timp împreună. Apoi, a mai
fost problema morții. Să nu uităm:
Nichita a copilărit în Ploieștiul
bombardat când de sovietici, când
de germani, când de americani.
Apoi a fost de câteva ori în apro�
pierea morții. Mai ales în poezie. În
elegii, de pildă. În cele din urmă, 
și�a tot amânat moartea. Și a murit
împăcat. Curios. Poezie, iubire,
moarte. Nici nu îmi imaginez că
puteau fi altele temele. 

În ce măsură metafora „trupului
înlemnit/ Ultimul, de bătrân, de
piatră“ exprimă legătura intimă,
aș zice chiar consubstan țiali -
tatea dintre viața poetului și
opera sa? „Arderea de tot“ are la
Nichita Stănescu rezonanța
omului condamnat să scrie des-
pre el, dar nu oricum. Să scrie cu
propriul sânge, cu propria con-
sumare. Din acest punct de ve-
dere, nu credeți că merită să fie

considerat drept un romantic?

Nu știu cât de romantic poate fi
considerat. Știu însă că nu numai
pentru el, ci și pentru alți scriitori
ai generație lui, literatura nu era
nici carieră, nici pasiune, nici me�
serie. Era ceva pe viață și pe
moarte. Ei au o viziune maxima�
listă asupra literaturii, la care se
rezumă totul. Care înghite totul.

Care aruncă orice altceva în deri�
zoriu. Sunt cumva monomaniaci.
Adesea de un egoism feroce, dacă�i
judecăm fără să�i înțelegem. Ni�
chita vorbea despre „hemografie“,
scrierea cu propriul sânge. În
felul lui, a făcut�o. Pentru că a su�
ferit din plin de ceea ce numea
„bolile profesionale ale scrisului“.
Alcoolismul lui nu e altceva decât
o metodă de a se ține aproape de
poezie. Așa cum a fost, să zicem,
pentru Verlaine. Mie mi se pare că
și el a căutat să meargă până la ca�
pătul experienței, cu price preț.
Ca orice poet blestemat. 

O altă temă fundamentală a
gândirii stănesciene este și cea
de cădere, de hybris. Este un
sentiment încercat deseori de
poet, ca un fel de avertisment al
zeilor în diferite momente ale
vieții sale. „Poezia înseamnă au-
todistrugere. Hybris. Intensita-
te. Risipă. Altfel nu e poezie.“ Ce
ne puteți spune despre modul în
care Nichita Stănescu a trăit
această consecvență tragică în-
tre viața și opera sa poetică
„scrisă cu sângele meu“, cum
spunea el ?

Hybrisul e altitudinea cea mai
mare la care poate ajunge un om.
E înălțarea supremă. Nu e cădere.
E ridicarea deasupra propriilor
posibilități. Un mare poet e, în tex�
tele lui de vârf, mult peste ce poate
el în civil, în momentele diurne,
comune. Nici unul dintre noi nu
suntem demni de textele noastre
cele mai bune. Asta dacă reușim
realmente să atingem crea ția.
Care are ceva insondabil în resor�
turile ei cele mai intime. În mare
parte, Nichita cel din cartea mea,
dar și cel real, și�a asumat până la
capăt postura de poet. A știut că a
urcat sus de tot prin Elegii și în vo�
lumele care au urmat, a realizat că
a urmat o criză poetică, pe care a
trăit�o dramatic, printr�o confuzie
existen țială care se poate vedea și
urmărindu�i alegerile personale de
după 1972 până prin ’75�’76. După
aia a tras de el ca să se mențină la ni�
velul poeziei dinainte, să nu�și facă
de râs opera. Și a reușit. Cel puțin ul�
timul volum, Noduri și semne, e in�
tens ca puține cărți ale vremii. 

Titlul Nichita. Poetul ca și solda-
tul vorbește și el de „cele două
îndeletniciri ale soldatului,
suferința și moartea. „Meseria
soldatului este moartea de
glonț. Meseria poetului este
moartea de sine însuși.“ Cum să
explicăm această imagine dipti-
că, această dublă condamnare
adresată fiecăruia dintre ei?

Credeți că destinul lui Nichita
Stănescu a fost pecetluit de for-
mula In necem ibis, către moar-
te vei merge, cum spuneau ro-
manii?

Moartea ne așteaptă pe toți. De�
pinde cum ne îndreptăm spre ea. O
putem face furioși sau meticulos, o
putem face ticăit sau cu superbie.
Eu cred că Nichita Stănescu nu a
fost un prăpăstios. Știa de mult că
are boli incurabile. Își făcuse trea �
ba, era împăcat. În imaginația mea,
singurul regret uriaș era faptul că
trebuie să se desprindă de iubita
lui. Era un bărbat îndrăgostit de o
femeie splendidă. Și orice om în�
drăgostit se duce greu dincolo.
Iubea viața. Era ludic. Generos. Era
admirat. Idolatrizat chiar. Avea
glorie. Dar astea sunt amănunte.
Nu cred că a murit împăcat. Eu mi
l�am imaginat ducându�se dincolo
senin. Ca un soldat demn. Rapor�
tând ce e dincolo. 

Ce ne puteți spune despre
relațiile lui Nichita Stănescu cu
femeile ? La el, frumosul feminin
este pus de fiecare dată în
balanță cu libertatea creației:
iubirea, în versiunea ei casnică,
de om așezat, este văzută ca o
piedică, ca o subordonare mino-
ră, o scoatere din starea extatică
în care trebuie să trăiască poe-
tul. Era „fermecător, fascinant,
dar de un egoism feroce [...] dis-
trugea tot ceea ce iubea“, scrieți
dumneavoastră.

Primele relații stabile așa sunt.
Dintre toate, povestea de dragoste
cu Gabriela Adameșteanu a fost
realmente tragică. A stat sub sem�
nul unei vinovății cauzate de si�
nuciderea tatălui ei. Dar nu nu� 
mai. Ea era candidă și sălbatică, el
era deja tulburat de atâtea lupte
literare și nu numai. A trăit in�
tens. Au scris împreună. El – cele
mai bune cărți ale sale. Ea – niște
volume mimetice, intimidate de
poezia lui. Am scris de curând un
studiu amplu despre poezia ei.
Poezia cea mai bună și�a scris�o
după ce s�a rupt de Nichita. Și
ruptura aia a fost o luptă de a ră�
mâne ea însăși. Și nu i�a fost ușor.
Nichita nu a fost chiar un gentle�
man în povestea asta. Gabriela e
personajul meu preferat din car �
te. A oferit mult, a primit mai pu �
țin decât i se cuvenea. Nu e nimic
ieșit din comun și o știa și ea. Ori �
ce mare creator e o calamitate
pen tru cei apropiați – e morala
ro manului lui Thomas Mann,
Lotte la Weimar (de altfel, o spun
acum, aici e sursa cărții mele, mai
mult decât în scrierile memoria�
listice despre Nichita).

Este însă cazul și atunci când e
vorba de Ea? Nenumind-o, figu-
ra ei capătă chip iconic. Așa a
văzut-o Nichita pe Dora din pri-
ma clipă?

Nu am numit�o dintr�un motiv
foarte simplu: pentru că e o posibilă
cititoare a cărții. Una dintre marile
dificultăți a constat în faptul că unii
prieteni ai lui Nichita sunt în viață.
Cum îi pot eu transforma în perso�
naje ale unei, totuși, ficțiuni? Am
ales să�i numesc generic pe unii (pri�
mul poet tânăr, al doilea poet tânăr,
primul actor etc.) Dorei i�am spus
simplu Ea. Cu majusculă. A fost o po�
veste specială. Frumoasă și drama�
tică. Pentru că ea s�a consumat sub
apăsarea mor ții, a bolii, a lipsei de
timp. Nu am folosit decât ceea ce ea
însăși (Ea?) a povestit într�un inter�
viu. Am literaturizat unele întâm�
plări, am căutat să le văd dinspre el.
Dar nu am adăugat nimic. Mi se pare
că ar fi fost indecent să merg mai de�
parte. Casa lui Nichita și a Dorei a
fost deschisă. Au trăit transparent. 

Cum este considerat azi autorul
Necuvintelor? Se poate vorbi
despre o posteritate a lui Nichi-
ta Stănescu în literatura con-
temporană? 

Nichita a ieșit din legenda sau din
mitul care�l confiscaseră imediat
după moarte. Și cred că asta îi face
bine. E citit ca un poet important,
printre alți poeți importanți. Noi
trebuie să învățăm să normalizăm
lectura clasicilor. Nichita Stănescu
e un clasic. Un poet care a îndrăznit
foarte mult, care realmente a pro�
dus o ruptură în poezia română. Și
a făcut�o într�o epică destul de di�
ficilă. Nu se mai „nichitizează“ azi
atât de mult ca în anii ’80�’90. Și
asta cred că îi face bine. Eu cred că
locul său e asigurat. Poezia lui nu
se lasă prelungită, continuată, așa
cum se lasă aceea a lui, să spunem,
Mir cea Ivănescu. Nichita a epuizat

orice formulă a deschis. E un poet
cu o personalitate covârși toare. Un
poet irepetabil. 

Permiteți-mi, pentru a încheia
discuția noastră, deși multe ar
mai fi de spus, o întrebare cu ca-
racter general. În ciuda
tendinței generale de a o coborî
poezia la rangul de gen literar
minor, ea rămâne forma cea mai
epurată, mai aptă de exprimare
a umanității din noi. Sunteți de
acord cu Nichita Stănescu, care
numea poezia singura formă ne-
prădată, neîntinată încă de om? 

Nu știu ce să spun. Fiecare gene �
rație își construiește modelul de
poezie de care are nevoie. Prin
care se poate exprima și în care se
recunoaște. Poezia a devenit una
dintre modalitățile de exprimare
a unor dileme, neliniști, angoase,
speranțe sau mai știu eu ce. Nu
mai e Arta. Nu mai e discursul cu
acces la sacru care era odată. Dar
asta o face mai mobilă. Se poate
strecura prin ecranele telefoane�
lor, poate invada rețelele de socia�
lizare, de exemplu. Se scrie destu�
lă poezie și asta îmi dă încredere.
Nu ne dezumanizăm câtă vreme
avem nevoie de poezie. SDC



10
ANUL XIX NR. 805

13 – 19 MARTIE 2023carte
www.suplimentuldecultura.ro

Mihai Buzea se înscrie cu suc-
ces în rândul scriitorilor care își
dedică o mare parte din operă
societăţii românești, abordând
în mod autentic teme precum
tranziţia postdecembristă sau
diferitele nuanţe de gri ale
familiilor din perioada regimului
comunist. Actualmente colabo-
rator al mai multor reviste liter-
are, scriitorul Mihai Buzea își
extrage inspiraţia pentru scris
din nenumăratele experienţe
de muncă din alte ţări. Este
cazul celui mai nou roman,
Frunza, o cartografiere onestă
a unei copilării în comunismul
închis „între patru blocuri“. 

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Romanul apărut recent la Editura
Polirom are în centrul său o între�
bare vitală, o coloană vertebrală
pe care se țes, pe rând, nostalgia
față de un trecut spre care nici
unul dintre cei protagoniști (șase
prieteni care se reunesc online)
nu mai poate privi cu obiectivi�
tate adaptarea dificilă într�o țară
nouă, tranziția greoaie în primii
ani după Revoluție. 

Mai mult, copilăria e un pion
esențial aici, căci de�a lungul pri�
milor ani s�au născut prieteniile
autentice, relațiile care i�au făcut
pe aceștia să se reîntâlnească pen�
tru ca mărturiile lor să ajungă în
viitoarea carte a naratorului „nea
Mihăiță“, personajul�scriitor. Pro�
blema identității este, de aseme�
nea, abordată obiectiv, iar expe �
riențele celor șase prieteni com�
pletează un tablou veridic al mo�
dului în care, de�a lungul anilor,
odată ajunși la maturitate, viața le
prezintă în diferite chipuri, în țări
diferite, același sentiment al ne�
adaptării, același mod de a fi res�
pins, indiferent de cât de eman �
cipată ar putea părea o țară („Când
ți�ai pierdut statutul marital, mai
ales ca femeie, ca să nu mai vor�
bim ca străin, ești caria societății“,
va fi una dintre mărturisiri, cu
privire la adaptarea în unul din�
tre orașele nipone). Vor încerca,
pe rând, să dezbată măsura în
care copilăria lor în comunism a

fost sau nu a fost una fericită. Nu �
mai că amintirile lor sunt diferite,
frânturi de adevăr ies la iveală pen�
tru fiecare dintre ei, piesele unui
puzzle necunoscut îi fac să își tri�
mită mărturisirile către autorul vii�
toarei cărți pe care, iată, cititorii o
au acum în mâini. 

Emigrarea nu a fost ușoară
pentru nici unul dintre ei, nici în
Israel, nici în SUA, nici în Japonia,
Austria sau Suedia. Punctul pe i
se pune prin faptul că cei care
emigrau erau priviți drept „o spe�
cie specială. Șobolan. Din Șobo �
lania“, indiferent de țara în care
ajungeau. Își mărturisesc, mai
întâi timid, primele jocuri, inclu�
siv Frunza, primele șotii din lu �
mea „infim de mică“, delimitată
„de patru blocuri“. 

Tatonează cu multă grijă un
teren minat în care amintirile se
ascund sub suprafa ța a ceea ce
fiecare lasă să se vadă, până când,
în final, vor exploda pentru a face
loc unor trăiri și emoții pe care
cu toții au încercat să le uite sau
să le ascundă de�a lungul aces�
tor ani. 

COPILĂRIA, 
PARADISUL PIERDUT

În fond, așa cum se va vedea și așa
cum e citată actrița Jeanne Mo�
reau, „viața este ce îți povestești tu
ție“, iar repovestirea unor fapte,
analizarea lor față în față cu cei �
lalți, acceptarea unor noi per�
spective va întregi peisajul real al
societății românești din anii de
comunism și, mai apoi, din anii de
tranziție greoaie spre o libertate
care nu semăna a nimic. Copilăria
rememorată vine la pachet cu
nostalgii, cu regretul a ceea ce ar
fi putut să fie, cu întrebarea fără
răspuns și tardivă: „dacă aveam
îndrumarea și susținerea potri�
vită din ambele părți, cât de de�
parte ar fi mers interesul meu
pentru spațiu?“. 

Toate acestea se află sub mi�
rajele firești ale adulților care își
privesc copilăria ca pe un paradis
pierdut, ca pe un loc în care nive�
lul de trai nu conta, problemele
de ordin social erau inexistente,
chiar dacă violența domestică era la
cote alarmante, chiar dacă sărăcia

afecta stabilitatea familiilor și le
pune în pericol viețile. Peisajul
autohton extras de adulții pro �
tagoniști, prieteni în copilărie, va
căpăta nuanțele adecvate treptat,
vopseaua în culori mult prea
aprinse va începe să se cojească,
lăsând să iasă la suprafață adevă�
ratele tonuri de gri. 

Emigrarea înseamnă un colac
nesperat de salvare pentru cei
mai mulți, o nouă fata morgana
spre care familiile se aruncă oda �
tă cu speranța unui trai mai bun.
Cei care reușesc să emigreze încă
din timpul comunismului privesc
spre Revoluție și se simt trădați.
În anii de comunism, despre care
nimeni nu își imagina că se va în�
cheia vreodată, luminița de la ca�
pătul tunelului nu exista. Însă,
imediat după căderea comunis�
mului, realitatea nu întârzie să se
facă auzită și peste hotare: îi va
lua României peste trei decenii
pentru a încheia tranziția, pentru
a ieși cu adevărat din noroiul ul�
timei jumătăți de secol. 

Adaptarea celor care pleacă
se face greoi, însă, în cele din ur �
mă, firescul își face loc, mai binele
șterge, repară, vindecă par țial, al�
terează amintirile și dorul: „Deși
locurile erau foarte frumoase și
pitorești, începuserăm să nu ne
mai simțim «acasă» în ele. Cum nu
ne mai simțeam nici în România.
Era un semn de adaptare la noua
viață și cultură? E un mers firesc
al lucrurilor, să fii acasă acolo
unde trăiești, nu acolo unde te�ai
născut?“. 

Răspunsurile vin din trăitul
în alte țări, din viața de zi cu zi
într�o societate care rareori își
mai arată colții și niciodată la fel
ca în anii de comunism. Aici pro�
blemele țin doar de adaptare, de
integrare, de a fi mai puțin străin
și de a fi mai mult ca ceilalți. Pro�
blema identității rămâne însă în
picioare, iar cel mai bun tratat pe
această temă e discursul lui Amin
Maalouf în Identități ucigașe (Po�
lirom, 2022). 

Cei șase prieteni sunt marto�
rii unui trecut pe care nu îl pot
schimba, nici măcar în ce privește
perioada vârstei adulte. Deformă�
rile din copilărie îi urmează, tran �
ziția continuă, într�un fel, întrea� 
ga lor viață. 

O ANALIZĂ CARE E DEPARTE
DE A SE FI ÎNCHEIAT

Identitatea se recompune, strat
după strat, pe măsură ce e accep�
tată noua realitate, pe măsură ce
sunt îmbrățișate noile cutume.
Însă cei șase protagoniști nu își re�
neagă copilăria, nu abandonează
jocurile, spaimele, bucuriile și tris �
tețile. Nu uită, chiar dacă fiecare
dintre ei arată, pe rând, cu un deget
acuzator înspre părinți, înspre con �
dițiile mizere, înspre violența care
domnea în spatele ușilor închise,
înspre tot ceea ce ar fi putut să fie
și nu a fost. Sigur că, dincolo de
toate acestea, se păstrează copilă�
ria idilică, înscrisă în amintirea lor,
pansament pentru tot ceea ce nu a
funcționat ca la carte. 

Romanul Frunza completează
lista de cartografieri disponibile
ale unei țări precum România, în
care urmele dureroase ale unor
decenii de întuneric se mai văd
încă și azi, în trau mele păstrate ca
moștenire de noile generații. Toa �
te romanele care au comunismul
ca temă și care aleg să abordeze
întrebări necesare (este perfectă,
în cazul acesta, întrebarea privind
copilăria) sunt o mărturie de ne�
contestat a modulul în care sim �
țim, ca societate, în diferite feluri,
inclusiv prin scris, să completăm
o analiză care e departe de a se fi
încheiat, să încheiem o etapă care
pare încă departe de un final în
care să fim împăcați cu trecutul
recent care a deformat profund
societatea românească. 

Astfel, avem parte de un nou
titlu care întregește în mod au�
tentic peisajul prozei care tratea �
ză comunismul, anii de tranziție
și problema identității după emi�
grare. Mărturiile extrase de „nea
Mihăiță“ în volumul Frunza sunt
universale, sunt trăirile unor per�
sonaje pe care le simțim aproape,
sunt amintirile și experiențele
unor oameni pe care îi cunoaș �
tem, sunt prietenii pe care i�am
pierdut, sunt chipurile pe care
doar copilăria ni le mai aduce în
fața ochilor atunci când rememo�
răm paradisul pierdut pentru tot�
deauna. SDC

Mihai Buzea, Frunza, colecţia „Ego.
Proză“, Editura Polirom, 2022

Puzzle recompus: copilăria în comunism.
Romanul Frunza de Mihai Buzea
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Discurile lunii februarie
Februarie, conserve după 
Classix. Șase discuri pentru 
sosirea primăverii.

Stenhammar Quartet – 
Stenhammar: The String

Quartets, BIS, 
3 februarie 2023

„Compune cum simți“ a fost de�
viza versatilului Wilhelm Sten�
hammar (1871�1927), compozitor
și cel mai mare pianist suedez al
timpului său. Jumătate din viață a
lucrat și concertat în întreaga Eu�
ropă cu Cvartetul Aulin, de care l�a
legat o strânsă prietenie și căru�
ia i�a dedicat toate cele șase cvar�
tete ale creației sale. 

Compuse între 1894 și 1916,
între romantismul târziu și na �
ționalismul scandinav, aceste bi�
juterii camerale sunt o muzică
frumoasă, de o delicatețe intimă
și directă, dar puțin cunoscute în
afara spațiului scandinav. 

Înregistrate între 2011 și 2013
de cvartetul suedez care îi poartă
numele și care și�a făcut o mi�
siune din promovarea lor, cele
trei discuri au fost reluate într�un
SACD de o ireproșabilă calitate
sonoră. E o integrală completă
care conține și un cvartet de
tinerețe fără număr de opus (fa
minor, 1897) și Lodolezzi sjunger,
op. 39, muzică incidentală, com�

pus în 1919. Un must have pentru
descoperirea lui Wilhelm Sten�
hammar.  

Seong-Jin Cho – The Handel
Project: Handel-Suites &

Brahms-Variations, Deutsche
Grammophon, 

3 februarie 2023

Încântător acest proiect Handel al
tânărului sud�coreean care a
crescut cu o fotografie a lui Radu
Lupu cover pe telefon! Ascultați
doar Allegro din cea de�a doua
suită HWV 427, în fa major: ce teh�
nică metronomică, dar atât de es�
pressivo a mâinii stângi, ce culori
inimaginabile în zborul festiv al
dreptei, cu o ornamentică per�
fectă și veloce! 

„Pentru mine, muzica lui Han�
del vine direct din inimă, așa că oa�
menii o pot urmări cu ușurință.“ 

Cu o ușurință fantastică te
îndrăgostești de simplitatea cu
care pianistul de doar 28 de ani
cântă cele trei suite scrise în ori�
ginal pentru clavecin și monu�
mentalul omagiu brahmsian care
sunt Variațiunile pe o temă de
Handel op. 24. Cu o carieră stelară
după ce a câștigat Concursul Cho�
pin în 2015 – cu idolul său Radu
Lupu în juriu, care l�a blocat total
când i�a urat „baftă“ –, Seong�Jin
Cho este astăzi unul dintre marii

pianiști ai secolului 21. Iar acest disc
dedicat lui Handel este unul memo�
rabil, prin eleganța, imponderabili�
tatea și emoția interpretării. 

Herbert Blomstedt – Bruck-
ner: The 9 Symphonies (Live),
Accentus, 3 februarie 2023

Nu mai pot asculta Bruckner cu
nimeni după Celibidache, dar
această integrală e una specială. 

Ultimul rămas din liga lui, Her�
bert Blomstedt va avea 96 de ani în
septembrie când, dacă totul merge
bine, va dirija pentru prima oară la
Ateneu, în cadrul Festivalului
Enescu, chiar Simfonia a VII�a de
Bruckner, alături de prima suită
enesciană, cu chiar Gewandhaus.
Îmi doresc mult să�l văd live, pen�
tru că l�am ascultat până acum
doar în înregistrări, iar interpretă�
rile sale nu au urmă de vanitate, de
care ai parte cu mulți șefi ai zilelor
noastre. Poate că suedezul are
tempouri mai lente decât tinerii
săi colegi, dar asta înseamnă aten �
ție la detalii și lipsa oricărei înfu�
murări pătimașe pe care ți�o dă la
pupitru aerul rarefiat al monu�
mentalului travaliu simfonic. 

Blomstedt, deși e un creștin
practicant ce ar putea încărca dis�
cursul muzical de ostentația credin�
ciosului, e mai mult un ghid montan
cu care vei urca în sigu ranță toate

crestele, fără teamă de avalanșe ori
vertij. Voi păstra acest cofret, o ree�
ditare remasterizată la Accentus
care merită ascultată. Și sper mult
să�l văd pe 5 septembrie la Ateneu! 

Arabella Steinbacher,
Christoph Koncz, Stuttgart

Chamber Orchestra – 
J.S. Bach & Pärt: Works for

Violin & Chamber Orchestra, 
Pentatone, 10 februarie 2023

Arabella Steinbachher e violonista
care poate cânta orice, de la baroc
la contemporan, trecând prin ro�
mantici, pentru care are o slăbi�
ciune aparte. Am văzut�o recent în
ediția trecută a Festivalului Enes �
cu, cu Orchestra de Cameră a Filar�
monicii Germane din Bremen sub
bagheta lui Cristian Lupeș, într�un
Bruch de zile mari. Are un sunet
impresionant și un magnetism rar,
care îmblânzește orice public, indi�
ferent de partitura cântată. 

Acest Bach�Pärt e un joc vir�
tuoz și profund cu mărgelele de
sticlă ale unui remarcabil con�
struct, în care concertele ba�
chiene în mi major, la minor și
dublul în re minor sunt potențate
de Fratres, într�o versiune de ne�
uitat, și Spiegel im Spiegel. 

„Mișcarea lentă din Concertul
în la minor de Bach a fost motivul
pentru care încă de la 4 ani am vrut
să cânt la vioară. Iar muzica lui Pärt
e despre natura umană. Oricât de
diferiți ar fi, ei au o origine spiri�
tuală și sacră în comun. Muzica lor
mă duce înapoi la sine și îmi cre �
ează o stare de pace de fiecare dată
când o cânt sau o ascult“, spunea
Arabella Steinbacher.

Mary Bevan – 
Visions Illuminées, Signum,

17 februarie 2023

Dincolo de versatilitate – a fost
ireproșabilă în Diana din Ifigenia
în Taurida la Concertele de la
miezul nopții în Enescu 2019 –,
soprana britanică Mary Bevan e
îndrăgostită de melodia franceză. 

Încă de la debutul pe disc, în
2017, cu Voyages, un solo recital cu
același pianist Joseph Middleton,
pasiunea ei pentru această zonă
vocală e incandenscentă: „Textele
pe care compozitorii unei mélodie
le aleg pentru muzica lor au pro�
funzimi și mistere pe care le găsesc

fascinante“, spune soprana care a
ales pentru acest disc lucrări de
Ravel, Debussy și Gabriel Fauré, cu
ciclul Les illuminations de Britten
pe libretul emoțional al poemelor
lui Rimbaud, în centrul atenției.
Nu lipsesc nici câteva bijuterii mi�
niaturale de Chabrier, Duparc și
Ravel (aranjament Holloway) care
completează acest disc cu melodii
care vă vor desfăta sufletul în su�
perba înveșmântare a unui acom�
paniament minimalist. 

Cum spune Verlaine în mu�
zica lui Fauré la nostalgicul Claire
de lune: „Votre âme est un pay�
sage choisi“.

Cristian Măcelaru and WDR
Sinfonieorchester – 

Bartók: The Wooden Prince &
Dance Suite, Linn, 
24 februarie 2023 

După Legende și Suita cehă de
Dvořák, primul lor album pentru
casa Linn, WDR Sinfonieorchester
și Cristian Măcelaru revin cu un
alt disc care fructifică aceeași venă
a tradiției muzicii populare, în
două lucrări orchestrale de Bar�
tók. Prințul cioplit din lemn, o po�
veste delicioasă cu prinți, prințese,
zâne și, bineînțeles, un final fericit,
alături de Suita de dansuri în șase
mișcări catalog Sz. 77, o muzică
abolut minunată. 

„Bartók rămâne extrem de
aproape de inima mea, cu cât îi di�
rijez mai mult muzica, cu atât o iu�
besc mai mult!“, spune dirijorul
român care va cânta Prințul cioplit
din lemn cu ansamblul orchestral
din Köln al cărui principal este din
2019/20 și la toamnă în Festivalul
Enescu, la Sala Mare a Palatului.
Un disc superb pentru mine, des�
pre care prestigiosul Gramophone
spune: „It sounds gorgeous, spa�
cious and luxuriant!“. 

P.S. În loc de muzică, un scurt
portret Bartók semnat de Cristian
Măcelaru! Da, muzica e un loc al
spiritului! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO



– FRAGMENT –

— Uite la ei, drăguții, nu că�s
drăguți? Vai, ce scumpi sunteți,
porumbeilor! Ptiu, să nu vă de�
ochi! 

Carla zâmbește timid. George
continuă să lipăie la supa de năut
cu semințe de susan, specialitatea
mătușii. Asta se dă de ceasul
morții să�i facă pe toți să se simtă
bine repetând obsesiv da’ voi să
vă simțiți ca acasă. 

Era de datoria lor să se pre�
zinte, așa suna propunerea din
partea doamnei Razia, mama lui
Georgel, care�l pupă zgomotos pe
frunte, în vreme ce ăsta se trage
înapoi ca un pici:

— Mamăăă, seriooos, hai,
lasă�mă! 

Carla zâmbește timid la orice.
În ochii lor e, prin definiție, fata
ideală. De treabă, la locul ei, fără
trecut, mă rog, fără o agendă se�
xuală notabilă, oricum, nu una pe
care s�o fi etalat în vreun fel. Asta
e impresia lor. Nici nu manifestă
nu știu ce sex�appeal. Poate un soi
de fragilitate, care are trecere la
mama�soacră. Să o spun pe șleau:
pare o sfrijită. 

În colțul mesei, în dreptul
ușii, stă el, șeful, masculul alfa, re�
gele junglei, capul familiei, bos�
sul, ăla care pune pâinea pe masă,

înțelegi ce vreau să zic. La vreo
sută de kilișoare, tata Razia arată
comic, ca un lup�de�mare cu un
anșoa atârnându�i în colțul gurii.
Nu bagă pe nimeni în seamă,
poate când și când pe soră�sa, că�
reia îi zice să nu mai facă pe mo�
desta; sau pe soție�sa, pe care o
mai trage de mânecă să se așeze
dracului jos, că�l ia cu amețeli –
are s�o ia la palme mai încolo, clar. 

E atmosfera tipică de familie.
De masă mare, de sărbătoare. Car�
lei îi plac groaznic evenimentele
astea. Nu atât oamenii, de care�i
sătulă până peste cap, cât trosni�
tul farfuriilor, scrâșnitul furcu �
lițelor, clinchetul paharelor. Gălă�
gia surdă a întâlnirilor. Mirosul
amestecat de găteală, prăjeală,
maioneză cu lămâie, mujdei. Masa
încărcată cromatic. Geometria
bolurilor și�a cuburilor din salata
de boeuf. Chestiile mici. Un sâm�
bure de măslină picat din farfurie,
o pată de grăsime – astea o
liniștesc. 

Pipăi broderia rochiei cu vâr�
ful degetelor. Ce rochie drăguță a
lăsat�o să poarte de data asta.
Chiar dacă�i până�n genunchi. Ce
bine�i în sânul familiei. O să aibă
probabil o seară liniștită. Mai ales
că n�a băut nu știu cât, de ochii
maică�sii. Poate ajung acasă fără
scene, măcar de data asta. 

Carla ridică șervețelul între
degete și șterse baza paharului.

Și�apoi urma de ruj; nu�i place să
vadă mâzgăleala aia de pe buze.
Tăie atent în carnea de pui, să nu�l
zgârie pe creier. Linse lingura de
supă fără s�o atingă. Făcuse totul
ca la carte. 

— Dacă pe mama Razia n�ar fi
luat�o băutura, nici n�ar fi văzut
că�s acolo. Viața. M�a luat prin
surprindere, atâta tot. Da’ a ieșit
bine, nu crezi? 

Pati i se cuibări pe genunchi.
Își mai turnă o gură de cafea. Re�
vedea și acum scena care i�a stri�
cat seara. Momentul ăla când a
prins�o de umeri s�o îmbrățișeze
și s�o pupe de rămas�bun – Carla
și�a strâns brațele cum își strâng
melcii coarnele. E timidă, asta
trebuie să fie, și�o fi zis viitoarea
soacră. 

— Porumbeilor! Ce fată dră �
guță, cât bun�simț, ce noroc pe
capu’ lu’ fiu�mio. 

Era noroc, ce să zici. Tot no �
roc cu carul se numea și faptul că
n�a îndrăznit niciodată să depună
plângere. Nu după ce scăpase de
toată nebunia aia de acum doi
ani, când mass�media a hăituit�o
ca pe�un coiot. 

Nu, n�are să mai calce pragul
poliției, pentru nimic în lume! 
S�o omoare. Ce se poate întâmpla
mai rău? O smotoceală când și
când. Atâta tot. Nu�i în stare de
mai mult. E un laș. O iubește prea
tare. Da, da. Ar ucide pentru ea. 

— Nu, Pati? 
Bătu bine oul, puse sare, pi �

per. Uleiul era încins. Turnă. 
— E cea mai gustoasă omletă.

Merge la fix cu o cafea neagră. 
Zâmbi cu toți dinții. Rana de

pe buze se deschise, din nou. 
(...)  
— Ce garanție am că oamenii

nu fac ce fac și eu de obicei? Adică
să deschid televizorul, să aud
știrea, să schimb canalul sau pur
și simplu să�nchid televizorul și
să�mi văd de viața mea? Ce ga ran �
ție am că anunțul meu nu�i unul

în șirul nesfârșit de anunțuri de
pe Facebook? Că nu se pierde
cum se pierd atâtea? (...) Am ur�
mărit de multe ori emisiuni de
știri sau, mă rog, de suficient de
multe ori cât să știu că după o
scenă cu un accident îngrozitor
poate să urmeze un clipuleț cu o
pisicuță care face nu știu ce che�
stii amuzante. Că amestecul ăsta
de emoție paralizează mintea. Că
ajungi numa’ să caști gura, cum
ajungi numa’ să dai scroll. Că uiți
de la mână pân’ la gură, cum se
zice, pentru că îți pierzi... cum să
zic... îți pierzi orice urmă de
emoție. Te aprinzi aici, te stingi
dincolo. Dup�aia simți un gol pe
care cauți să�l reumpli cu ceva. Cu
ce? Tot cu emoție, că doar de aia
ești văduvit. (...) 

— Înțeleg. Mi se comunică că
trebuie să ne oprim aici, deocam�
dată, vă mulțumesc pentru pre �
zență (...). Găsiți în partea de jos a
ecranului numărul de telefon la
care să sunați dacă ați văzut�o pe
doamna Pop sau ne puteți scrie pe
adresa de e�mail sau pe Facebook,
vă mulțumim. Acum dăm legă�
tura la Andreea, care ne aduce ul�
timele vești din lumea mondenă,
Andreea? SDC
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Emilia Faur, 
Viața e a mea

CARTEA
„Scris alert, concentrat și fără să�și menajeze cititoarele/ cititorii, roma�
nul acesta feminist (Legatul Angelei) este agresiv cu prostia și comodi�
tatea care se depun (mai totdeauna) în noi. Are ceva din ritmul unui
punk rock song: l�am asociat – intuitiv – eticii protestatare proprii ac�
tivistelor/ artistelor din grupul Pussy Riot. Iar capitolul spectaculos, in�
titulat (cum altfel?) «Viața e a mea», din partea finală a cărții Emiliei
Faur, «panotează» nu doar cei patru pereți (ai unei săli de expoziție), ci
însăși condiția femeii în România, cu o luciditate, o tandrețe și o dispe�
rare pe care – în același asamblaj narativ/ multimedia – nu le�am mai
întâlnit.“ (Ștefan Manasia)

„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment 

din volumul Viața e a mea de Emilia Faur, în curs de apariție la 

Editura Polirom în colecția Ego. Proză. 

AUTOAREA

Emilia Faur (n. 1991) este absol�
ventă de Filosofie în cadrul Uni �
versității „Babeș�Bolyai“, Cluj�Na� 
poca. A publicat articole și recen�
zii, precum și grupaje de proză
sau poezie în periodice culturale
(„Vatra“, „Apostrof“, „Tribuna“). A
mai publicat volumul de poeme
21 (Emma Books, 2012). Viața e a
mea reprezintă debutul ei în
proză.
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Ion Vianu, Între violență și
compasiune. Amintirile unui psihiatru

SEMNALE EDITORIALE

Ediția a II�a, revăzută

Format în Clinica universitară de
psihiatrie de la Spitalul „Obregia“
din București, cadru didactic, Ion
Vianu emigrează în 1977, protestând
împotriva utilizării psihiatriei în
scopuri politice. În Elveția își prac�
tică specialitatea în mediul privat.
Pe de altă parte, este activ pe plan
internațional în domeniul apărării
drepturilor omului în psihiatrie. În
acest text dens și pasionant, psihia�
trul�scriitor Ion Vianu ne conduce,
pe firul amintirilor, la o meditație
asupra suferinței, a demnității omu�
lui, accentuând modestia de care
trebuie să ne pătrundem în fața in�
finitei complexități a ființei.

ION VIANU. Născut la Bucu �
rești în 1934. Studii de filologie
cla sică, neterminate. Doctor în
medicină al Universității de Medi�
cină și Farmacie „Carol Davila“
din București (1960). Psihiatru,
cadru universitar al Clinicii de
Psihiatrie, București. Voiaje de
studii în Germania Democrată,
Franța. 1964�1977: colaborează la
„Contemporanul“, „Viața româ�
nească“, „Luceafărul“ etc. 1975: pu�
blică un volum de eseuri, Stil și
persoană, premiat de Uniunea
Scriitorilor, și o Introducere în
psihoterapie. 1977: emigrează,
după ce a aderat la Apelul lui Paul
Goma. Se stabilește în Elveția,
practicând psihiatria. Este prezent

în mișcarea pentru apărarea
drep turilor omului în România.
Începe o activitate de publicist pe
subiecte politice care va continua
până în ultimii ani, în țară. 1990:
revine din ce în ce mai des în Ro�
mânia, unde se reinstalează. Pu�
blică, în genuri diverse: memo ria� 
listică (Amintiri în dialog – cu M.
Călinescu –, Exercițiu de sinceri�
tate, Între violență și compasiune.
Amintirile unui psihiatru); ro�
mane: Caietele lui Ozias, Vasiliu,
foi volante, Paramnezii, Necredin�
ciosul, Amor intellectualis („ro �
man autobiografic“), distins cu
mai multe premii, printre care și
„Cartea Anului“ (2010), și Arhiva
trădării și a mâniei. În domeniul

eseisticii, publică Blestem și Bine�
cuvântare, Investigații mateine,
Apropieri, Elegie pentru Mihai,
Frumusețea va mântui lumea și
alte eseuri. SDC

Chuck Palahniuk, Inventarea sunetului
Traducere din limba engleză 
de Alex Văsieș

Gates Foster și�a pierdut fiica, pe
Lucinda, în urmă cu 17 ani. Nu a
încetat nici o clipă s�o caute.
Brusc, un eveniment șocant îi
oferă lui Gates un prim indiciu se�
rios după mai bine de un deceniu
și în sfârșit s�ar putea să fie pe
punctul de a descoperi teribilul
adevăr. 

În tot acest timp, Mitzi Ives și�a
construit o carieră de ilustratoare
de sunet, creând acele sunete cap�
tivante care conferă fil melor de la
Hollywood autenticitatea. 

Recurgând la aceeași tehnică
secretă la care apela și tatăl ei,
Mitzi a devenit un expert de frun �
te în sunetele din spectrul vio �
lenței și al groazei, creând țipete
atât de înfiorătoare, încât par a fi
reale. 

În scurt timp, traiectoriile lui
Foster și Ives se vor intersecta, iar
întâlnirea lor amenință să dea în

vileag violența din spatele fațadei
strălucitoare a Hollywoodului. 

Charles Michael „Chuck“ Pa�
lahniuk (n. 1962, Pasco, Washing �
ton) este considerat unul dintre
cei mai originali și mai inventivi
scriitori americani contemporani.
A studiat jurnalismul la Universi�
tatea din Oregon și, după absolvire,
în 1986, s�a stabilit în Portland,

unde a schimbat diverse slujbe în�
ainte să se dedice scrisului. Deși
primele cărți i�au fost refuzate de
editori, care le considerau prea
riscante din cauza atmosferei lor
sumbre, după publicarea roma�
nului Fight Club (1996), cariera sa
literară și�a schimbat definitiv
cursul. 

A scris până în prezent peste
douăzeci de romane și cărți de
non�ficțiune, traduse deja în nu�
meroase limbi. La Editura Poli�
rom au apărut, unele în mai
multe ediții, Fight Club, ro man
distins cu mai multe premii și
ecranizat în 1999, într�o pro duc �
ție cu Edward Norton, Brad Pitt și
Helena Bonham Carter în rolu�
rile principale, Jurnal, Bân tuiții,
Cântec de leagăn, Monștri invizi�
bili, Sufocare, Rant, Supra vie�
țuitor, Pygmy, Snuff, Bleste mați,
Apocalipsa, Beautiful You, Inven�
tează ceva, Ziua Ajustării și roma�
nul grafic Fight Club 2. Gambitul
seninătății. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

controverse juridice, spune „France
Culture“ care încearcă să sinteti�
zeze problemele ridicate, deocam�
dată, de utilizarea acestora. Este
o situație încă destul de neclară,
mai ales juridic, dar autorii sunt
cei care au făcut primele plângeri.
În ianuarie, în SUA, trei artiști i�au
reclamat pe cei din spatele Stable
Diffusion, Midjourney și Deviant
Art, iar agenția foto Getty s�a plâns
de Stable Diffusion. În Europa,
spune „France Culture“, există o
directivă din 2019 care autorizează
acest „data mining“ (în cazul de
față antrenarea unei IA prin ana�
lizarea altor imagini) cu con diția
ca miliardele de texte și ima gini
consultate de inteligențele arti �
ficiale să fie accesibile public și
numai dacă titularul drepturilor
de autor nu se opune explicit. „Este
o excepție de la dreptul de autor
care a trecut relativ neobservată“,
spune avocatul Charles Bouffier
de la cabinetul parizian Racine.
„În scopul cercetării, excepția este
absolută, fără drept de apel. Dar,
dacă această consultare are un
scop comercial, titularii pot refuza.“
„Singura problemă este cum se de �
termină dacă o operă a fost utilizată
în faza de antrenare a unui IA“,
subliniază avocatul Pierre Pérot. 

De aici rezultă una dintre marile
probleme juridice pe care le ridică
folosirea IA�urilor: este conținutul
generat de acestea o contrafacere,
mai ales dacă utilizatorul a cerut
o imagine „în maniera unui anume
autor“ sau imitând o marcă înre�
gistrată?

Există și problema utilizării co�
merciale ale acestor opere. Cui
aparțin ele? Pot fi ele vândute, iar
creatorii lor pot beneficia de drep�
turi de autor? Juriștii, spune „Fran�
ce Culture“ sunt de părere că o IA
nu este nici proprietar, nici autor,
nici responsabil. „În condițiile de

Autorul semnează cu pseudonimul
Rootport, iar în interviurile video
folosește un avatar al unei pisici
animate, ascunzându�și identita�
tea. Descriindu�se drept având
„zero talent“ la desen, Rootport a
realizat o manga numită Cyber�
punk: Peach John de aproape o
sută de pagini din imagini generate
cu programul Midjourney, unul
dintre IA�urile creative care 
au uluit planeta începând de 
anul trecut, alături de programe

similare precum Stable Diffusion
sau DALL�E 2.

„A fost amuzant, ca și cum aș
juca la loto“, spune Rootport, care
a realizat banda desenată în numai
șase săptămâni, mult mai puțin
decât un artist real, care ar fi avut
nevoie de un an pentru a desena
așa ceva. 

Rootport spune că aceste gene�
ratoare de imagini care folosesc
IA�uri deschid „calea pentru oa�
meni care nu au talent artistic, cu

condiția să aibă povești bune de
spus“. Pentru a folosi un IA creativ
nu trebuie să știi să desenezi. Tre�
buie să știi însă să scrii bine un
set de instrucțiuni/ descrieri a
ceea ce vrei să obții, un „prompt“
(ca o „incantație magică“, spune
Rootport) pe baza căruia vor fi
generate imaginile.

Dar publicarea acestei manga,
la fel ca imaginile pe care publicul
planetar le generează de mai bine
de un an folosindu�se de IA�uri,
creează controverse. Și, nu numai
în Japonia, ridică mari semne de
întrebare legate de viitorul artiș �
tilor tradiționali, de slujbele lor,
dar și de statutul drepturilor de
autor, mai ales într�o industrie atât
de lucrativă ca cea a manga. Chiar

Eiichiro Oda, autorul seriei One
Piece (al cărui succes a făcut să fie
declarată „fenomen“), a recunoscut
recent că s�a folosit de celebrul
ChatGPT pentru a�și imagina in�
triga viitorului album din serie.

„Sunt convinsă că oamenii vor
fi totdeauna mai buni la imagina �
rea scenariilor“, spune Madoka Ko�
bayashi, artist manga cu peste 30
de ani experiență. „IA�ul nu este
chiar o amenințare, mai degra bă
cred că poate fi un excelent to varăș
de lucru. Mă poate ajuta să vizua�
lizez ce am în cap, să îmi sugereze
idei pe care apoi să le ameliorez.“ 

Alții văd multe motive de în�
grijorare în apariția și utilizarea
Midjourney sau DALL�E și a altor
astfel de unelte. IA�urile provocă

Publicarea în Japonia a primei manga 

(bandă desenată) realizată exclusiv cu 

ajutorul unei inteligențe artificiale a provocat 

o aprinsă polemică. 

Arta creată de IA-uri 
și controversele pe care 
le provoacă



CENZURA CONTINUĂ

Celebrul autor de cărți horror
pentru copii R.L. Stine acuză edi�
tura Scholastic că i�a cenzurat
cărțile fără permisiunea lui. Toate
cărțile din seria Goosebumps (care
s�au vândut în peste 300 de mi�
lioane de exemplare, pe locul al
doilea după cărțile cu Harry Potter)
au trecut prin mâna cenzorilor,
care au modificat sau scos peste o
sută de referiri la „sănătate mintală,
greutate și etnicitate“ fără măcar
a�l informa pe autor. Inițial, mulți
fani s�au supărat pe Stine, atunci
când au văzut modificările aduse
cărților, dar scriitorul în vârstă
de 79 de ani a precizat: „N�am
schimbat nici un cuvânt. Aceste
modificări nu mi�au fost aduse la
cunoștință“.

SCANDAL CU IA

Expusă la Mauritshuis Museum
în Haga, o reinterpretare a tablou�
lui Fată cu cercel de perlă al lui
Vermeer realizată de o inteligență
artificială (foto sus) a provocat
scandal în Olanda. Tabloul original
fiind împrumutat la Rijksmuseum
în Amsterdam pentru o expoziție,
con du cerea Mauritshuis Museum
a cerut din partea artiștilor idei
pentru a ocupa temporar locul lu�
crării originale. Imaginea reinter�
pretată, realizată de Julian van Die�
ken cu ajutorul IA�ului Midjourney,
a scandalizat publicul atunci când
a fost aleasă de muzeu care, scu�
zându�se, a recunoscut că nu a
luat deloc în considerare chestiu�
nile etice legate de IA�uri. 

SUPER „CĂRĂMIDA“ SHINING

Cunoscută pentru edițiile sale
spectaculoase, editura Taschen a
scos pe piață Stanley Kubrick’s
The Shining, o colecție de 2.000

de pagini care este prezentată
drept „o privire fără precedent
aruncată asupra unui film clasic
din anii ’80“. Cartea, la care s�a
lucrat 12 ani, este scoasă într�un
tiraj de numai 1.000 de exemplare,
costă 1.500 de dolari, și a fost rea�
lizată în mare parte de J.W. Rinzler,
un autor specializat în cărți despre
filme, și regizorul de Oscar Lee
Unkrich, autor al animațiilor Coco
și Toy Story 3.

ENO LA BIENALĂ

Brian Eno, muzician și artist vizual
britanic, va primi un Leu de Aur
pentru întreaga carieră la Bie nala
Musica 2023 de la Vene ția. Deși
acum, la 74 de ani, se descrie drept
„non�muzician“, Brian Eno s�a lan�
sat la începutul anilor ’70 ca mem�
bru fondator al for mației Roxy
Music și își datorează celebritatea
contribuției la muzica pop, rock
și electronică și colaborările cu
Talking Heads, U2 și David Bowie.

LORD OF WAR PE SIMEZE

Viktor Bout, notoriu traficant de
arme rus care a fost eliberat recent
din închisoare în SUA, debutează
într�un nou domeniu: a deschis
la Moscova o expoziție cu tablouri
personale. Tablourile lui Bout
prezintă o largă gamă de stiluri
și subiecte: portrete ale vedetelor
filmului din era sovietică, avioane
de război, animale, multe realizate
într�o manieră realistă, altele într�
o manieră mai abstractă. Poreclit
„negustorul mor ții“, Bout (56 de
ani) a fost figura principală a
multor cărți și serii documentare,
la fel cum a stat la baza persona�
jului interpretat de Nicolas Cage
în cunoscutul film Lord of War
din 2005.

CRONICA NEAGRĂ

n Tom Sizemore (61 de ani). Cu�
noscut actor american ce părea
destinat inițial unei cariere pro�
digioase, dar care a fost subminată
de dependența de stupe fiante. Size �
more rămâne cunoscut pentru ro�
lurile din Born on the Fourth of
July (1989), True Romance (1993),
Natural Born Killers (1994), Heat
(1995) și, mai ales, cel din Salvați
soldatul Ryan (1998).
n Steve Mackey (56 de ani). Muzi�
cian britanic, cunoscut ca mem�
bru al formației Pulp în perioada
albumelor de mare succes Sepa�
rations și Different Class. 
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DRAGOȘ COJOCARU

utilizare ale unui IA se precizează
că doar utilizatorul este respon�
sabil de felul în care va utiliza
conținutul generat, deci nimic nu
interzice comercializarea lui“, spu�
ne avocatul Pérot. Dar s�ar putea
ca, foarte curând, legea europeană
să oblige la precizarea faptului că
opera a fost realizată cu un IA.

În ce privește dreptul de autor,
dreptul francez și european pre�
cizează că o operă poate beneficia
de el cu condiția să fie originală
și să exprime personalitatea au�
torului, ceea ce implică „faptul că
au torul este o persoană fizică“, su�
bliniază Bouffier. „Deci ar fi cam
complicat pentru un utilizator de
IA să se prezinte ca atare.“ Nici un
tribunal din Europa nu a studiat
un asemenea caz, dar în SUA, arată
„France Culture“, deja biroul de
drepturi de autor a refuzat acest
statut pentru o bandă desenată
generată cu un IA. 

Avocatul Pérot pomenește de
cazul lucrării intitulate Théâtre
D’opéra Spatial (foto jos), realizată
de Jason M. Allen folosind IA�ul
Midjourney, imagine care a pro�
vocat controverse atunci când a
câștigat un concurs de artă în
toamna anului trecut. Pérot, amin�
tind că autorul a petrecut peste
80 de ore rafinând instrucțiunile
de generare date IA�ului și
retușând imaginea inițială, afirmă
că „poate fi considerat ca având
un rol major în rea lizarea ei, în�
deplinind o muncă de supervizare,
de îndreptări, de analiză și selecție
și calificându�se pentru un drept
de autor“. 

Alții, spune „France Culture“,
se tem că această tehnologie va
aduce prejudicii artiștilor în ge�
neral, mai ales celor tineri. Netflix
a fost criticat în ianuarie pentru
difuzarea unui anime (scurtme�
trajul The Dog & The Boy) ale că�
rui decoruri au fost generate cu
un IA. „Posibilitatea ca asistenții
autorilor de manga să fie cândva
înlocuiți de mașini nu este nulă“,
arată Satoshi Kurihara, profesor
de la universitatea Keio din Tokio
care, în 2020, a publicat împreună
cu echipa lui un manga asistat
de IA. Trei dintre cei mai mari
editori japonezi de manga s�au
ferit, deocamdată, să răspundă la
această problemă. 

Rootport, care stă la origina
actualei controverse, nu crede
nici el că manga realizată de IA
vor deveni dominante fiindcă
„artiștii umani realizează imagini
mai bune“, dar este sigur că in �
teligența artificială va fi adăugată
pe lista de unelte folosite de
artiști. SDC

n Claire Etcherelli (92 de ani). Ro�
mancieră franceză, lansată cu o
carte de inspirație autobiografică,
Élise ou la vraie vie, recompen�
sată în 1968 cu premiul Femina și
adaptată la cinema.
n Wayne Shorter (89 de ani). Mu�
zician american, adevărată legendă
a muzicii jazz, saxofonistul și com�
pozitorul Wayne Shorter a debutat
în 1960, la vârsta de 26 de ani, când
a fost recrutat de Art Blakey în 

„colectivul“ The Jazz Messengers. Tot
în anii ’60 s�a alăturat grupului Se�
cond Great Quintet al lui Miles Davis
și apoi a fost unul dintre fondatorii
cunoscutei formații de jazz�fusion
Weather Report. De�a lungul carierei
a câștigat 12 premii Grammy. SDC

PE SCURT



Vă spun sincer că eu, despre locali�
tatea Pechea, auzisem încă de pe
vremea când nu știam că este vorba
de o localitate. Era al doilea nume
de familie al maestrului saxofonist
Marin Petrache, născut, în mod iro�
nic, în București. Apoi, pumn cu
pumn, Lucian Bute a început să�și
pună localitatea natală pe hartă,
creându�mi senzația anxioasă că,

dacă ajung cumva prin zonă, voi
lua bătaie.

Zilele trecute mi�a ajuns din
nou în atenție acest toponim, din
cauza unui upercut pe care noro�
cul i l�a aplicat unui pechean.
Omul a câștigat aproximativ patru
milioane de euro la o recentă extra�
gere de loterie, dublând sau poate
chiar triplând PIB�ul comunei. Re�
cunosc, nu am cercetat la nivel fi�
nanciar, dar așa mai facem noi, cei
din comuna Miroslava, afirmații
arogante. S�ar putea crede că zona
Galațiului este un magnet pentru
noroc, mulți câștigători de loterie

provenind din județ. Pentru jucăto�
rii superstițioși, eu unul, dacă locu�
iam acolo, aș fi făcut o afacere cu vize
de flotant. Aș fi inventat incan tații și
formule ezoterice de băgat, contra
cost, norocul în oameni. Seminarii
de completat bilete de loterie dând
ochii peste cap și lăsând pixul să
aleagă singur numerele. L�aș fi con�
vins pe Dorinel Munteanu să inves�
tească în proiectul meu de Good
Luck Hotel, un stabiliment în curtea
căruia nici o pisică neagră să nu aibă
acces. Cu alte cuvinte, loto�turism.

Ce au făcut localnicii din Pe�
chea? Ei bine, s�au revoltat, fiindcă

ei sunt oameni simpli și sinceri,
care nu își ascund sentimentele nici
măcar când este vorba de invidie.
Bineînțeles, nimeni nu recunoaște
că este pizmaș, ci doar conservator.
Să câștigi din jocuri de noroc repre�
zintă un exemplu rău pentru tine�
retul comunității locale, influen� 
 țându�i negativ valorile. Noi mun�
cim, nu jucăm la pariuri, nu avem
nevoie de îmbogățiți din astfel de
surse, afară din Pechea cu miliona�
rul, noi suntem doar cu Lucian Bute
și ceilalți boxeri, atât!

Cine este acest nou milionar,
nimeni nu știe, fiindcă încă își păs�
trează spinarea integră și geamu�
rile nesparte, prin anonimat. Cel
mai sigur pentru el ar fi să nu�și
dezvăluie în veci identitatea. Nici
cu buletinul, nici cu bunăstarea.

Localnicii se vor suspecta unii pe
alții și vor acționa. Dacă cineva își
schimbă mașina, bătaie și afară din
Pechea. Dacă altul își cumpără fri�
gider nou, bătaie și afară din Pe�
chea. Ți�ai pus dinți noi, ți�i scoatem
să le evaluăm prețul. Am senzația
că polurile magnetice ale norocu�
lui vor deveni foarte sărace. SDC
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Lynyrd Skynyrd: un punct final
al unei tragedii sudiste
Chitaristul american Gary Ros�
sington, ultimul supraviețuitor
al componenței originale a cu�
noscutei formații Lynyrd Sky�
nyrd, a încetat din viață la vârsta
de 71 de ani, un punct final al
unei tragedii al cărei prim act s�a
consumat la finalul anilor ’70.

DRAGOȘ COJOCARU

Ca membru fondator al trupei,
Rossington a fost unul dintre ti�
nerii din Florida, alături de Ron�
nie Van Zant, Allen Collins, Larry
Junstrom și Bob Burns, care au în�
ceput să cânte împreună în 1964
sub numele My Backyard. După
ce și�au schimbat numele de câ�
teva ori, în 1969, au ales denumi�
rea de Lynyrd Skynyrd, inspirată
de Leonard Skinner, un profesor
de sport pe care îl avuseră în liceu
și personaj din melodia lui Allan
Sherman Hello Muddah, Hello
Fadduh. Au lansat primul disc,
omonim, în 1973, un disc primit
excelent, mai ales datorită piesei
Free Bird. În foarte scurt timp,
într�o eră în care, spune un critic,
„rock’n�rollul era forța culturală
definitorie, așa cum sunt astăzi

filmele cu supereroi“, Lynyrd Sky�
nyrd a devenit trupa emblematică
pentru subgenul Southern Rock,
în mai mare măsură decât colegii
Alman Brothers Band sau The
Marshall Tucker Band.

Însă tragedia dădea târcoale
formației. De exemplu, Rossington
a trecut razant pe lângă moarte de

două ori. Prima oară s�a întâmplat
în 1976, când și�a izbit mașina
Ford Torino de un copac; a doua
oară, doar puțin mai târziu, în zbo�
rul fatal care avea să decimeze
formația.

Pe 20 octombrie 1977, la trei
zile de la lansarea celor de al cin�
cilea lor album, Street Survivors

(care a ajuns la statutul de Disc de
aur în doar câteva zile), formația a
luat un avion din Carolina de Sud
spre Louisiana. Avionul a rămas
fără combustibil și s�a prăbușit
într�o pădure din Mississippi. So�
listul Ronnie Van Zant și colegii săi
Steve Gaines și Cassie Gaines au
murit pe loc, alături de managerul
Dean Kilpatrick și piloții Walter
McCreary și William Gray. Ceilalți
membri ai formației și ai echipaju�
lui au suferit răni grave. Bateristul
Artemus Pyle și doi din echipă au
reușit să se târască prin pădure și
să caute ajutor.

Această tragedie celebră în
lumea rockului a reușit să deraieze
cariera Lynyrd Skynyrd vreme de o
decadă. Cu toate acestea, formația
s�a reunit în 1986, locul lui Ronnie
fiind luat de fratele lui mai tânăr,
Johnny Van Zant, alături de care s�
au grupat Gary Rossington, Billy
Powell, Leon Wilkeson, Pyle și chi�
taristul Ed King (care părăsise
trupa cu doi ani înainte de acci�
dent). De atunci, Lynyrd Skynyrd
și�a continuat activitatea în diverse
componențe. Collins nu s�a mai
alăturat formației, din cauza unui
accident petrecut în 1986. El a în�
cetat din viață în 1990, urmat de
Burns și Junstrom în 2015 și 2019.
Acum, odată cu dispariția lui 

Rossington, versiunea originală a
Lynyrd Skynyrd a intrat definitiv în
legendă. 

Rossington, născut în 1951, a stat
alături de formație până la final, în
ciuda problemelor de sănătate, ex�
plicând, într�un interviu pentru „Bill �
board“, că idealul e să mori pe scenă.
„Muzica e în sângele meu, înțelegeți“,
a declarat el. „Sunt doar un chitarist
bătrân și, odată ce ai ajuns să faci
ceva de care ești mulțumit, trebuie să
continui să o faci. Dacă te retragi, ce
mai poți face?“

În fine, dispariția lui Rossing �
ton pune Lynyrd Skynyrd într�o
categorie aparte a formațiilor care
activează, dar nu mai are în com �
ponență niciunul dintre membrii
originali.

Un caz similar este cel al trupei
Ramones, formată în 1974 de Joey
Ramone, Dee Dee Ramone, Johnny
Ramone și Tommy Ramone. Nu
exista nici un grad de rudenie între
ei, pur și simplu au adoptat numele
după ce au aflat că pseudonimul
sub care Paul McCartney se caza în
hoteluri era Paul Ramon.

La fel, dispăruți sunt și mem�
brii Jimi Hendrix Experience (ba�
sistul Noel Redding și bateristul
Mitch Mitchell au decedat în
2003, respectiv 2008, la decenii de
la moartea lui Hendrix). SDC
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Al cui ești tu din Pechea?
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