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LUMEA DE AZI

ANNE GARRELS s s-a născut la
2 iulie 1951. Lunga și glorioasa ei
carieră în media a purtat-o prin cele
mai fierbinți puncte ale lumii: Rusia,
China, Cecenia, Bosnia, Kosovo,
Afganistan, Pakistan, Irak, Israel și
Fâșia Gaza. Autoarea a fost martoră
la destrămarea Uniunii Sovietice,
la protestele din Piața Tiananmen,
la războiul din Irak. De-a lungul
activității sale, a primit numeroase
premii și distincții, printre care
Premiul Polk și Premiul pentru Curaj
în Jurnalism. Este membră în consiliile
directoare ale Comitetului pentru
Protejarea Jurnaliștilor și al Oxfam.

MARIAN NAZAT

© Dimitri Balakirev

Soarta m-a pus față în față cu oameni însemnați și din
întâlnirea cu ei s-a născut ideea acestei cărți. Un schimb de
vorbe și emoții, dialoguri purtate dincolo de convenții rigide și
plictisitoare.(...) Eu nu am făcut decât să le strâng laolaltă, așa
cum un grădinar adună într-un buchet florile rămase pe câmp.
Când să le dau un nume, m-am poticnit, nu găseam un titlu
mulțumitor. În cele din urmă am optat pentru Lumea de azi,
inspirat de Lumea de ieri, a lui Stefan Zweig, și Lumea de mâine,
a lui Ion Biberi. Deși, în Lumea de azi e și ceva din cea veche, de
ieri, dar și din cea viitoare, de mâine...
Marian Nazat
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Ales la întâmplare, aruncând cu
un creion ascuțit într-o hartă, orașul
Celeabinsk – fosta inimă a programului
nuclear rusesc – i-a oferit, timp de mai
bine de două decenii, corespondentei
National Public Radio Anne Garrels
posibilitatea de a înțelege viața de zi cu
zi a cetățeanului rus obișnuit, precum
și o perspectivă pe care Moscova nu
ar putea-o oferi nimănui. Celeabinsk,
la a cărui periferie alternează sate
în paragină, râuri cu ape mânjite
de steril, fabrici închise și lacuri
superbe, dar pe lângă care un contor
Geiger cârâie amenințător, poate fi
considerat un microcosmos al Rusiei
postsovietice.
În Țara lui Putin, Garrels schițează
un portret intim al Rusiei profunde.
Facem cunoștință cu cetățeni din clasa
de mijloc, pe cale de a parveni, activiști
curajoși care luptă pentru drepturile
orfanilor și ale persoanelor cu
dizabilități, dar și mafioți ostentativi.
Întâlnim subculturi surprinzătoare,
cum ar fi grupurile de protestanți
și o comunitate gay underground.
Și asistăm cum doctori, profesori,
patroni și profesioniști încearcă să facă
față presiunilor de a plăti mită și taxe
de protecție, în timp ce se confruntă
cu neglijența instituționalizată.

