
Multe pagini de literatură
română s-au scris în ultimii ani
despre singurătate. De cele mai
multe ori, scrâșnit-revoltat sau
tânguitor-întunecat. Veronica
D. Niculescu scrie însă altfel.
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Rocanotherworld 2021:
primele două zile de festival
RADU CUCUTEANU

Miercuri a început festivalul Roc �
anotherworld, ediția 2021, cea care
poartă numărul șase. Un format
nou, prefigurat de ceea ce s�a în�
tâmplat la precedenta ediție – cu
marea diferență că anul trecut
criza sanitară a făcut să fie una cu
totul și cu totul specială, fiind de
altfel și primul festival ce a îndrăz�
nit să înfrunte pandemia. Din feri�
cire, zilele acelea au trecut –
sperăm că definitiv –, iar debutul
festivalului s�a bucurat de o mult
mai mare libertate și de vreme căl�
duroasă, în ciu da previziunilor
meteo, ce anunțau furtuni. Aș
spune chiar prea călduroasă, dar
asta a fost scuza perfectă pentru o
apă rece, o supă de roșii cu gheață
sau o bere, de praesenti gustum. 

Schimbarea de concept cu care
au venit organizatorii s�a simțit în
multe direcții, iar di recția pe care
au pornit, cea a sustenabilității, și
ținta pe care și�au stabilit�o, de a re�
duce cu 75% deșeurile produse de
tot ce înseamnă festival, s�a simțit și
ea. La fel, este mai mult decât bine�
venită ideea de a oferi la intrare, in�
clusă în prețul biletului, testare
rapidă pentru SARS�COV2 (altfel, ac�
cesul a fost condiționat de un test ne�
gativ recent sau dovada vaccinării).
Astfel, a fost o libertate și mai mare
înăuntru, oamenii nemaitemân du�se
de atingerea semenilor. 

Dar cel mai puternic s�au simțit
publicul și atmosfera, cu oameni
mulți, atât de mulți cum nu am
văzut de prea multă vreme lao�
laltă, cu multe îmbrățișări mute –
nu atât pentru că ne�ar fi intrat în
fire să nu ne mai luăm în brațe, cât

mai ales din cauza caniculei. Poate
că și de asta, din această reținere,
s�a simțit contrastant bucuria de
a fi acolo, de la cei întinși în ha�
mace la copiii care se dădeau huța
și pînă la cei strânși în fața scenei.
Măcar atât să aducă bun pande�
mia asta, noi forme de a ne bucura. 

DE PRIN PRIMA ZI

Ziua de miercuri a adus pe scenă
trei trupe, adică: Alexu and The
Voices Inside, Alex & The Fat Pen�
guins și, ca prim headline, Vița de
Vie. Ca orice debut de festival, a
început la pas lejer, de plimbare
printre copacii de la The Secret,
ce, împreună cu Ciricul de alături,
ofereau o normalitate termică
față de asfaltul orașului. Evident,
pasul s�a accelerat și, până când
luna (aproape) plină a dat și ea
culoare locului, s�a ajuns la un
ritm tot mai alert, care a culminat
firesc cu show�ul băieților (care,

în mod natural, nu mai sunt atât
de băieți) de la Vița de Vie. 

Prestația lui Adi Despot et co.
i�a adunat în fața scenei pe mare
parte dintre cei prezenți, într�o
zbânțuială pe muzica Viței, chit că
destul de mulți dintre partici �
panți, ca subsemnatul, au preferat
să admire concertul și mulțimea
mai de la distanță, din picioare,
tolăniți pe unde aveau chef, în
scrâncioburi. 

Mare parte dintre melodii au
fost reinterpretări, reorchestrări,
de la ritmurile orientale din
Iamma la felul în care publicul a
devenit participant direct la, spre
exemplu, Basul și cu toba mare,
sub îndemnurile trupeților de a
contribui cât mai mult la cântare. 

Și așa, la vreo 11, s�a terminat
seara, cu participanții încă plini de
chef de a continua, dar cumva și
obosiți după atâta interacțiune. Deh,
știm doar că, chiar de călătorului îi
șade bine cu drumul, fără antrena�
ment tot i se ostoiește repede vlaga. 

ȘI A FOST ȘI A DOUA ZI

Din experiență am învățat că du �
pă noapte vine zi, așa că, am
dedus eu, e normal ca joia să vină
după miercuri. Iar dacă e joi,
vorba din bătrâni, atunci e a doua
zi de Roca. Iar în acest cireșar din
leatul 2021 s�au înșiruit pe scenă
alte trei trupe, în ordinea intrării

în teren: Stema, Via Dacă și Cred
Că Sunt Extraterestru. 

Populația festivalieră, deja
prinsă în antren de antreul con�
sumat cu o zi înainte, s�a activat
mult mai repede, a fost o zi mai di�
namică din acest punct de vedere. 

Melanjul stilistic oferit de bu �
cureștenii de la Stema, un amestec
de indie, trip�hop cu acordeon și
un praf de psihedelic, a func ționat
foarte bine ca încălzire pentru ce
avea să urmeze, cu oameni pluti�
tori pe ritmuri calde la umbra co�
pacilor. În ciuda versurilor, nu cred
că a crezut careva dintre noi că lu �
mea asta e chiar „crudă, surdă, slu �
tă, multă, cruntă și rea“.

După acest preambul, au venit
frații noștri de la Via Dacă, par �
ticipanți pentru a doua oară la
Roca – prima dată au fost la ultima

ediție ce s�a desfășurat pe pârtia
de schi, în 2019. Iar, dovadă că în�
călzirea a fost bună, iar des fă �
șurarea celor de la Via Dacă la fel de
bună, s�a văzut cum se tot ridică fes�
tivalierii noștri ieșeni de pe jos, de
pe perele bean bag, cum apar dins�
pre zona de mâncare (și băutură) și
începe agitația. Singurul insucces
de până acum al festivalului le
aparține direct moldovenilor, care
au invocat în van paparudele, că
ploaia i�a ocolit. Dar muzica, un fol�
clor rock cu filigranuri incantatorii,
a compensat, iar mișcarea brow�
niană a celor ce s�au înghesuit în�
spre scenă a fost disciplinată de
ritmurile Viei Dace până la a cul�
mina, pe apus, într�o horă. 

Atâta zbânțuială, în dulce obo�
seală, cere și o parte de platou. Ca
țigara de după efort, au venit băieții
de la Cred Că Sunt Extraterestru să
liniștească inițial apele, pentru ca la
final să trezească publicul la prea
multă viață. Ce cântă ei, recunosc,
nu e pe gustul meu – contează însă
că este pe gustul publicului, lucru
care s�a văzut, și încă cum! S�a văzut
mai ales când s�au aprins ecranele
telefoanelor, ca tot atâtea lampi �
oane ce băteau spre scenă. 

Și așa au fost primele două zile
de la Roca 2021 în al doilea an de
pandemie. Data viitoare, despre res�
tul zilelor petrecute la Roca, locul în
care s�au readunat oamenii și tru�
pele, unde nu cred că găsești pe ci�
neva care să nu întâlnească tot felul
de cunoscuți. Oameni cunoscuți
chiar și printre necunoscuți. Pentru
că și asta face Roca, aduce și readuce
oameni împreună. SDC
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Radu Ioanid – Pogromul de la Iași
l Ediţie îngrijită de 

Elisabeth Ungureanu
l Prefaţă de Alexandru Florian

l Coeditare cu Editura Institutu�
lui Naţional pentru Studierea

Holocaustului din România 
„Elie Wiesel“

„Această carte aduce la lumină
adevărul ascuns despre ce s�a în�
tâmplat la Iaşi în câteva zile din
iunie 1941. Deşi numai 5,6% din
populaţia ţării mai era evreiască
după ciuntirea în anul anterior a
României Mari, la Iaşi această mi�
noritate era jumătate din popu �
laţia oraşului. Când a izbucnit
războiul, contra lor s�a dezlănţuit
Holocaustul: 14.850 i�au căzut
imediat victime, înainte de de�
portarea masivă spre Transnis�
tria. Într�o societate în care anti�
semitismul îmbibase viaţa curen �
tă şi era înteţit zilnic de presă, de�
cizia militară de a deporta peste
noapte această masă de evrei de

lângă frontieră, considerată ca
risc de sabotaj în războiul din
Răsărit care sta să înceapă, a creat
panică şi a provocat violenţă. De
la evacuare s�a ajuns la eliminare.
La climatul de samavolnicie au
contribuit îndeosebi legionarii şi
cuziş tii, liberi să devasteze, să

jefuiască şi să ucidă. Această carte
docu mentează nu doar crimele
săvâr şite de con ducători, ci şi pasi �
vi tatea înfrico şată a jumătate dintre
ieşeni. Reu nirea într�un volum a
dovezilor, deplorabile şi dezono�
rante, e un act esenţial pentru în�
treaga memorie colectivă din Ro� 
mânia, care trebuie să păstreze vie
remuşcarea.“ (acad. Andrei Pippidi)

„Despre Pogromul de la Iaşi
sunt numeroase studii academice
care includ: analize ale procesului
decizional, descrieri ale actelor de
violenţă, memorii ale victimelor.
Albumele cu fotografii ilustrează
ororile din punct de vedere vi �
zual. Ce lipseşte, de fapt, este o
reprezentare care să reunească
toate aceste aspecte. Prezentul
volum oferă o perspectivă de an �
samblu asupra rezultatelor cerce �
tării întreprinse de Radu Ioanid.
Pentru o lungă perioadă, la Mu zeul
Memorial al Holocaustului de la
Washington, el a condus studiile

privind persecutarea evrei lor în
România, adresându�se unei au �
dienţe largi. Şi rareori evidenţierea
puterii distructive a ideologiei
conspiraţioniste antisemite a fost
mai importantă ca astăzi, când
violenţele antisemite reapar în Eu�
ropa şi în România.“ (dr. Armin
Heinen, Historisches Institut der
RWTH Aachen, Germania)

„Volumul are meritul că, în
dimensiunile editoriale asumate,
propune o naraţiune cât mai com �
pletă prin informaţie şi sursele de
informare utilizate. Astfel, istoria

acelor zile este dezvăluită din mai
multe unghiuri care sunt comple�
mentare. Iar dacă cititorul, obosit
de prea multă informaţie şi anco�
rat încă în mitologia falsificatoare
de istorie, îl va privi cu mefienţă pe
istoric, poate trece la fasciculele de
imagini. Iar o fotografie face cât o
mie de cuvinte şi vorbeşte în ace �
laşi timp raţiunii şi emoţio na �
lului.“ (Alexandru Florian)

„Pogromul de la Iaşi este
probabil cel mai cunoscut eveni�
ment din toată istoria asasi�
natelor antievreieşti din Româ �
nia. A fost o izbucnire antisemită
violentă, de mari proporţii, dar nu
izolată şi nici întâmplătoare, în�
scriindu�se într�o serie lungă de
omoruri în masă făptuite de unii
români. Numărul victimelor po �
gromului de la Iaşi nu a putut fi
stabilit cu exactitate. În funcţie de
diverse surse, acesta oscilează
între 3.200 şi 12.000 de persoane.“
(Radu Ioanid) SDC

SEMNAL EDITORIAL
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Nu s�a gătat pandemia, 
continuăm Jurnalul. 

Luni, 21 iunie
S�a furat codrul ca�n codru, s�au
pierdut banii de diguri în gentuță,
iar acum carpato�danubiano�pon�
ticii (cedepiștii) pătimesc de pe
urma inundațiilor, of. Trebuie că
așa a vrut Dumnezeu, nu că avem
retardul istoric prea sever, slu �
gărind hoții ca proștii, așteptând să
pupăm în bot și să păpăm tot, să 
ne descurcăm, să ne iasă și nouă
ceva – Doamne, de ce noi?! 

Aș vrea să nu neglijăm amă �
nuntul că, iată, se împlinesc cinci
ani de la gușa rănită a lui Adrian
Năstase. Și – mai ales – că în tot
timpul ăsta nimeni n�a văzut
găurica glonțului.

Astăzi, de solstițiu, frumos,
ziua este egală cu noaptea, și tot
astăzi, așa cum s�a putut remarca
la noi în țară cu prilejul fiecărui

solstițiu, prostia e egală cu hoția.

Astăzi, creștinii îl pomenesc
pe Sfântul Mucenic Iulian, lucru
de care habar n�am avut până
când – în căutarea unei harfe –
am ajuns pe un site local din Olte�
nia cu aplecări ortodoxe. Se pare
că Sfântul Mucenic Iulian a fost
un sfânt mai mic, nu e de cruce
roșie sau ceva. El s�a remarcat în
timpul prigoanei împotriva creș �
tinilor declanșată de nemernicul
de împărat Dioclețian (284�305).
Fiind denunțat creștin, Iulian a
fost luat la mână de guvernatorul
Marcian, prin părțile Ciliciei, fiind
schingiuit în fel și chip.

Până la urmă, văzând că n�au
ce să facă, l�au băgat într�un sac
plin de șerpi veninoși și l�au arun�
cat în mare, dar Domnul a lucrat și
marea a adus sacul pe uscat și așa
au recuperat credincioșii trupul
Sfântului. Bravo, Iulian. Întrucât
mă cheamă și  (eu fiind născut –
evident – în luna iulie), nu pot

decât să îmi declar un călduros la
mulți ani, ce să mai fac altceva.

Eu cred că Italia poate lua ti�
tlul european, căci dragostea în�
delung rabdă, nu caută ale sale și
nu se îndoiește. Italia joaca fotbalul
ca pe o viață, am tot spus asta.

O amintire de acum opt ani, de
când cam luasem calea Haifei: „Mă
nimeresc într�un vagon cu nouă mi �
litari israelieni cu armele de foc la
brâu. Se uită urat pe mine, eu urât
pe ei, ca la noi. Sunt român, le spun,
căci aici e bine să fii român, și at�
mosfera se destinde. Unuia dintre ei
i�au trăit bunicii la Suceava, înainte
de Al Doilea. «Ești moldovean la
bază», observ. Râde și un soare or�
bitor penetrează brusc fereastra
punând Uziul într�o lumină ciudată.
Soa rele îmi trage moldoveanul la
somn, iar eu îl las să doarmă“.

Numai proștii cred că întot�
deauna clientul are dreptate. Noi,

ceilalți, știm: clientul nu are întot�
deauna dreptate – Enzo Ferrari.

Duminică, 20 iunie
O frumoasă amintire de acum doi
ani: Splendid rezumat al fibrei
naționale – bravo tinerilor care
la examenul maturității tocmai au
dat ca sinonime la verbul „a
făgădui“ româneștile „a aburi“, „a
fraieri“ și „a prosti“.

O constatare, cu prilejul pan�
demiei: am fost sapienși, dar nu
mai suntem.

Am auzit două frumoase pro �
verbe turcești. Le redau întocmai:
„Prietenii știu să tacă îm preu nă“ &
„Cutia goală face mai multă gălăgie“.

Așa cum am avut noi altădată
bonjuriștii, bonjur, popor!, tot așa
ar trebui să consacrăm noua
generație de impostori sub frumo�
sul nume de wowuiștii. Wowuiștii,
care se miră de toate alea, doar că

i�au cocoțat vlahii în scaun, deși
pe cont propriu abia trec strada,
nu�i miră, wow. Alături de wow �
uiști sunt, desigur, un etaj mai jos,
și omegeiștii, omg, omg și ăștia.

Vineri, 18 iunie
O nouă idee scandaloasă: o oră de
educație pe săptămână în școli.

Propun înlocuirea expresiei
„Au ajuns oamenii pe lună și noi
nu suntem în stare să...“ cu expre�
sia „Au inventat oamenii ceasul cu
cuc și noi nu suntem în stare să...“.
De exemplu: au inventat oamenii
ceasul cu cuc și noi nu suntem în
stare să avem apă caldă în Militari.

Joi, 17 iunie
Acum ce urmează? Să băgăm

și educația în școli? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (37) 

Sunt în ceață când vine vorba 
de definiția eficienței. Tradi �
țional și etimologic, ceva e efi�
cient atunci când dă rezultate,
când duce la o realizare. 

Uzul merge clar în direcția per �
formanței obținute fără nici o ri�
sipă de mijloace. Acum însă am tot
mai mult impresia că eficiența e
scoasă din sfera rezultatului de oa�
recare substanță și mutată în sfera
vitezei oarbe de lucru. Eficient e,
chipurile, cel care predă lucrarea
înainte de deadline, fără să conteze
cât de idioată e lucrarea sau cât de
inuman e deadlineul.

Acum o să fiu puțin ca oame�
nii care cred că pot avea o viziune
personală asupra limbii și se tre�
zesc zicând, nu mă interesează ce
scrie în dicționar, pentru mine
„slujbaș“ este un om care poartă
tichie. Pentru mine, ca să pot spu �
ne că cineva muncește „eficient“,
mai e nevoie de câteva lucruri
care nu se regăsesc între cele po�
menite mai sus. Propun, mai întâi,
că nimeni n�ar trebui declarat efi�
cient dacă săvârșirea gesturilor
respective nu îi aduce o anumită

plăcere. Nu se poate vorbi de
eficiență când omul nostru își
face treaba blestemând, încruntat,
indiferent cât de măreț e lucrul
pentru care lucrează și in diferent
cât de multă treabă face într�o
unitate de timp. A doua caracteris�
tică neoficială a eficienței este
eleganța. Acea eleganță care face
să fie o plăcere să urmărești la
lucru oameni eficienți (chiar mai
mult decât să fii unul dintre ei...!)
și care este într�un fel expresia ex�
terioară a plăcerii interioare (care
ține ba de metafizică, ba de en�
dorfine). Orice gest eficient are
ceva artistic. Nu înseamnă că tre�
buie să muncești zâmbind și
aruncând ocheade, dar munca

omului eficient, indiferent că
pune murături sau cataloghează
incunabule, respiră totuși o anu �
me înțelegere de ansamblu a
lumii și o anume împăcare cu ea.
Pentru că nu poți fii eficient nici
măcar în lucruri mici dacă ești ex�
cesiv pe dinăuntru.

Nu fac apologia benzii de
producție, în care o mișcare repe�
tată de mii de ori ajunge să fie per�
fectă. Am văzut înainte de ’89 la
televizor o lucrătoare din fabrica
de Carpați de la Sfântul Gheorghe.
Scena cheie era atunci când i se
cerea acestei doamne, care nu zicea
nimic și se uita în toate părțile, să
apuce dintr�o mișcare un snop de
țigări din cele care curgeau una
lângă alta pe bandă, iar reporterul
ne prevenea că vom vedea ceva ex�
traordinar: la numărătoare se va
dovedi că această femeie ajunsese
să apuce pe orbește fix 20 de țigări,
nici mai multe nici mai puține, cât
pentru un pachet. Ăsta nu era un
reportaj despre eficiență, ci un circ
întristător, dezumanizant, în jurul
unei deprinderi mecanice. 

Eficiența adevărată nu poate
deci avea ca rezultat îndeplinirea

unei sarcini dictate din afară, care
rămâne exterioară și a cărei înde�
plinire va fi ulterior măsurată tot
după criterii exterioare. Este, din
contră, îndeplinirea unei sarcini
devenite personale, care deci ți se
îmbie sau ți se impune din exterior
dar pe care ți�o asumi, și a cărei în�
deplinire o vei măsura în primul
rând tu, așa încât nu se poate trișa.

Aș vrea în încheiere să dau o
definiție mai bună pentru efi �
ciență, dar mi�e o lene...! De zis
eventual că viteza care pare să fi
ajuns crucială în definiția de azi a
eficienței nu e o constantă de la
proiect la proiect. Nu se scrie o

carte mare „urgent“ și nu devii
înțelept „până vineri la sfârșitul
programului“. Nici nu faci schița
pentru Einsteinturm „până la fără
5“, chiar dacă Mendelsohn a făcut
într�adevăr această schiță a ob�
servatorului în două minute, pen�
tru că arhitectului trebuie să�i
vină mai întâi ideea, și asta nu se
știe cât durează.

Mi�ar plăcea, pe scurt, o reve�
nire la abordarea minimalistă,
adică mi�ar plăcea ca eficiență să
însemne să�ți trăiești viața făcând
din când în când câte ceva impor�
tant. Secretul absolut al produc �
tivității, că veni vorba. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Noi minciuni despre eficiență

Pieter Brueghel cel Tânăr, Cela patru anotimpuri, Vara



Începusem să povestesc cum a
evoluat după căderea comunis�
mului satul meu natal, satul
mărginaș unde am crescut. Cum
ziceam, faptul că țăranii și�au re�
cuperat pământurile nu i�a aju�
tat prea mult: în anii 1990 era
greu și să faci agricultură, dar�
mite să trăiești din asta (nici azi
nu�i foarte ușor). Când s�au în�
chis și minele din zonă, a dispă�
rut una din sursele principale de
venit ale localnicilor. S�au des�
curcat și ei cum au putut, dar
prea bine nu avea cum să fie. 

Navetiștii de odinioară nu mai
aveau unde să facă naveta, fiindcă
prin apropiere nu mai exista nici
o întreprindere (sau, pe stil nou,
firmă) care să facă angajări.
Situația a rămas neschimbată și
în ziua de azi: în lipsa unui centru
urban, economic și/ sau indus�
trial major, n�ai ce dezvolta pe
plan local. Într�o primă fază, în
anii 1990, o parte din tinerii în
căutare de slujbe s�au mutat în

orașele mari din apropiere, adică
la minimum 100 de kilometri de
sat, unde au și rămas. Astfel, nata�
litatea – care oricum nu era prea
grozavă – a scăzut rapid, satul s�a
depopulat, iar cei rămași au înce�
put să fie în principal bătrânii. La
un moment dat școala primară
din sat avea patru sau cinci elevi
(în toate cele patru clase) și se ve�
hicula ideea desființării ei. Din fe�
ricire, asta nu s�a întâmplat, și
după vreo 10 ani numărul elevilor
a mai crescut – puțin, nesemnifi�
cativ, dar măcar a depășit numă�
rul degetelor de la mâini.

Nici legăturile cu lumea n�au
prosperat în sat. Prin anii 2000,
când a început concesionarea
transportului feroviar, linia de
tren care lega satul de Oravița și, în
cealaltă direcție, făcea conexiunea
cu Reșița și Timișoara a fost pre�
luată de un operator privat. Previ�
zibil (cum pare acum), după câțiva
ani firma privată a renunțat la ruta
respectivă, compania de stat a
lăsat�o și ea de izbeliște, așa că una

dintre conexiunile satului cu
lumea, devenită tradiție, s�a rupt
definitiv după 150 de ani. (De alt�
fel, degradarea unei regiuni se
poate măsura foarte bine după sta�
rea transportului pe calea ferată,
care presupune bună organizare,
bună administrare și competență
la toate nivelurile. Din punctul
ăsta de vedere, întreaga Românie e
un soi de sat mărginaș – cum a fost
dintotdeauna.)

Cealaltă legătură, adică dru�
mul care leagă satul de comună și
de ieșirea la o șosea națională, a
fost mereu unul de pământ: vara
plin de praf, toamna și iarna no�
roios sau înghețat, după cum lăsa
Domnul. La un moment dat, când
unul din „fiii satului“, mutat la
oraș, a devenit prefectul ju de �
țului, s�a produs și minunea: s�au
asfaltat, pentru prima oară în is�
toria satului, cei cinci kilometri de
drum ce îl legau de comună și de
șosea. Între timp a mai trecut o
mână de ani și proaspătul drum 
s�a degradat: asfaltul s�a sfărâ�
mat, pe alocuri a dispărut com�
plet și doar câte o groapă adâncă
mai amintește de el, căci prefectul
fiu al satului a fost înlocuit de alți
prefecți, fiii altor sate, care au și
ei, presupun, drumuri de asfaltat.

Satul e în continuare la fel de izo�
lat, un drum cu mașina îți zdrun�
cină rău oasele, dar e drept că nici
prea multe mașini nu circulă pe
acolo. Cam ca în anii comunismu�
lui, doar că au dispărut trac� 
toarele și camioanele SMA�ului și
CAP�ului. Iar căruțele cu cai s�au
împuținat și ele.

Astfel, satul a rămas aproape
așa cum era. Drumul asfaltat se
oprea oricum în centrul satului,
iar străzile laterale și�au păstrat
mândre identitatea lor de ulițe de
sat. Satul are, din fericire, curent
electric – și cam atât. Apa curentă
e un vis îndepărtat, așa că aproape
fiecare casă își are în continuare
fântâna ei. Și veceu în fundul
curții, pentru că, evident, nu există
nici canalizare. Nici rețea de gaz
sau vreo altă facilitate. Cred că
vreo două�trei case, din cele mai
bogate, au centrale cu lemne, pe
care le folosesc iarna pentru încăl�
zire, dar nu mai mult de�atât.

După ce România a devenit
membru UE, o parte din locuitori –
în general femei, în general trecute
de 40 de ani – au plecat să lucreze
în străinătate și au devenit una din
principalele, dacă nu chiar princi�
pala sursă de venit a satului. Asta
a fost, cred, marea schimbare în

bine și e bine că a fost și�atât. Fon�
duri locale pentru dezvoltare nu
prea sunt și, dacă ar fi, nu ar ajunge
neapărat aici, în sat. Cum ziceam,
oamenii se descurcă pe cont pro�
priu: unii au pensii (mici, dar pen�
sii), alții mai fac un ciubuc, alții
pleacă, alții mor. Că e mai bine ca
înainte, că e mai rău... greu de zis.
E�un sat mic, devenit și mai mic
(nu știu dacă mai are vreo 200 de
suflete). Cu puțin ghinion, în vreo
50�60 de ani ar putea să dispară. O
fi și vremea, după 700�800 de ani.
Nici nu s�ar simți.

Cu totul altfel stau lucrurile în
satul unde locuiesc de câțiva ani,
satul meu de azi, lipit de Timișoara.
Și asta în primul rând fiindcă a
avut șansa să fie așezat acolo unde
e. Dar despre povestea asta de suc�
ces rural, data viitoare. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Două sate (III)

Când vrei să faci reforme nu
tragi de timp. Iar dacă ai voință
politică, schimbările radicale le
începi în primul an de guver�
nare. Nu după un an sau doi. Nici
după alegerile interne și în orice
caz nu în funcție de ceea ce spun
adversarii din partid. Și nici nu
te gândești dacă peste patru ani
vei mai fi ales sau nu. Guvernare
cu ochii la sondaje am mai văzut
în România și s�a ales praful. In�
clusiv de partidul care a condus
țara la vremea respectivă.

Când ești încă popular, poți seta
agenda, poți promova legi, pentru că
ai credibilitate. Cu fiecare lună care
trece, lucrurile devin tot mai compli�
cate pentru partidele de la putere.
Opoziția devine mai prezentă și mai
vocală și e greu să mai iei decizii care
stârnesc controverse în societate.

În 2021 planetele reformei
sunt aliniate perfect. PNL și USR

PLUS, considerate pro�reformă, se
află la guvernare, iar la Cotroceni
nu există un președinte ostil. Ba
dimpotrivă. Așa firavă cum e, ma�
joritatea parlamentară există și se
poate consolida dacă ar exista o
direcție clară și o formulă cura�
joasă la putere.

Dar cine să facă reformă? PNL
și USR PLUS sunt în plină campa�
nie internă, iar la liberali congre�
sul se anunță unul cu cuțitele pe
masă. Vedem zilnic amenințări la
liberali cu dezvăluirile. Unii lideri
se înfierbântă atât de tare, încât
povestea cu administrarea țării
trece în plan secund. 

Aflat zilele trecute la Iași, vice�
primarul Dan Barna a tras un sem�
nal de alarmă. N�a făcut�o nici el
foarte convingător, liderul USR
PLUS răspunzând unei întrebări a
jurnaliștilor curioși să afle de ce se
poticnește căruța guvernamentală.

Este o viteză diferită în

înțelegerea reformelor între par�
tidele din coaliție, a admis Dan
Barna. Decentă declarație. Ușor
nepotrivită față de ceea ce vedem
în teren. E adevărat că nu se trân�
tesc uși la Palatul Victoria. PNL și
UDMR sunt de acord cu ce pro�
pune USR PLUS, dar e problema
de sincronizare, asta vrea să spu �
nă Barna.

Liderul USR PLUS ar trebui să
intre în diplomație. Acolo sunt
atâtea nuanțe, încât un neavizat
nu înțelege mare lucru. Când un
șef de stat sau un ministru de Ex�
terne spune că e preocupat de
inițiativa unei alte țări, asta arată
că subiectul e sensibil rău, ba
chiar deranjează regimul cu pri�
cina. Exact asta face și Dan Barna.
Bate șaua la Iași ca să audă Orban
și Cîțu la București.

O fi spus Dan Barna ce îl
nemulțumește în ședințele cu
PNL și UDMR? Sau se dă viteaz

doar când ajunge prin teritoriu?
Faptul că lucrurile nu merg în

coaliție o arată și declarația pre�
mierului Cîțu, cu nevoia de ordo �
nanțe pentru a mișca reformele.
Asta denotă neîncrederea că lucru�
rile pot fi tranșate prin legi votate
de Parlament. Deci avem sau nu
majoritate? Sigur că avem. Dar este
această majoritate una pro�refor �
mă sau mai degrabă acționează
după cum bate vântul, în funcție de
interesele fiecărui partener?

Una dintre temele sensibile e
cea cu alegerea primarilor în două
tururi. Proiectul e vital pentru
consolidarea democrației din Ro�
mânia. USR PLUS vrea, PNL și
UDMR nu, nici PSD nu pare dispus
să riște. Blocaj total. Mici șanse de
reușită până la localele din 2024
să avem finale la primării.

Dar proiectele pe Justiție
unde sunt? Nici chestiunea cu
secția specială nu s�a rezolvat,
deși a figurat ca temă de campa�
nie atât la PNL, cât mai ales la USR
PLUS. Care instituții se vor re�
forma primele și ce va întâmpla
cu pensiile nesimțite? Există o
falie evidentă între ceea ce s�a
promis și ceea ce se livrează. Tim�
pul trece, iar nervozitatea în so�
cietate crește. 

O demonstrează și unele son�
daje de opinie (tot mai puține în
această perioadă), care arată o de�
contare masivă pentru cei doi ac�
tori importanți de la guvernare,
PNL și USR PLUS.

Se simte o lipsă de implicare
și în zona Cotroceniului. Șeful
statului e incomodat de incoe �
rențele din zona guvernului, dar
nici nu dă semne că ar vrea să se
implice. Posibil ca lipsa lui de
inițiativă să aibă legătură tot cu
bătălia internă din PNL. Orban nu
mai ascultă de mult vocea Cotro�
ceniului, iar Cîțu e încă necopt și
n�a fost validat în interiorul PNL.

Anul 2021 pare pierdut pen�
tru reforme în România. E prea
mare vânzoleala prin partide
pentru decizii ferme și radicale.
Să riște Cîțu vreo decizie nepopu�
lară pentru a�i ridica mingea la
fileu lui Orban? Sau îl vedeți pe
Barna să bată apăsat cu pumnul
în masă la ședințele din coaliție?

Nu vom avea din păcate nici o
decizie curajoasă până la începu�
tul lui 2022. Tare mă tem că nici
după clarificările interne din PNL
și USR PLUS nu vom vedea prea
multe reforme în România. Ce
bine că PNRR nu vorbește. Dar și
când va vorbi! SDC

Balet și diplomație. 
Pe când și reforme?
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Habar n�aveam ce se petrecuse în
corpul meu, de ce o durere inter �
mitentă, dar crudă, a mijlocului
(despre care doctorii locali mă
informau cu nonșalanță, iarna, că
dispare vara, când vine căldura)
se transformase în blocaj la pi �
ciorul drept, făcându�l inutil.
Printr�un mare noroc, am ajuns
fără nici o recomandare sub
bisturiul com petent mânuit de un

medic iubitor de jazz, cu care am
și purtat câteva discuții pe fugă
despre muzicile noastre favorite.
Mi�a îndepărtat temerile, m�a
operat cu succes și m�a externat
în două săptămâni, recoman �
dându�mi, ca bonus, să beau o
vodculiță la prânz. Indicația
trebuia să mă liniștească, dar n�a
fost așa. Mi�era frică în con tinuare,
nu continuu, ci cu pu seuri acute.
Și�atunci am primit spre con �
sultare o carte scrisă de ilustrul
chirurg Constantin Arseni. Su �
biectul: discopatia lombară, afec �
țiunea ce mă chinuise peste 13 ani
(și de urmările căreia nici azi n�
am scăpat), cu simptome dise cate
amănunțit în volumul publicat
prin deceniul al șaptelea. Lămurit
că vindecarea poate atinge 85�
90%, mi�am continuat traiul.
Firește, fără să mă menajez, fără să

respect întocmai regimul sugerat
de specialiștii în „recuperare“. Așa
m�am debarasat de frică.

Mi s�a părut straniu și cumva
neîntâmplător că tocmai în acea
perioadă a nimerit la deckul meu
sus�pomenita casetă. Amicul ex �
peditor, știindu�mă și bolnav, și
sudor de metale foarte indus tria �
le, mi�a zis că sună mai dur decât
Metallica, Megadeth și Slayer,
trupe cu adidașii în mainstream
deja. Și mi�a recomandat să ascult
special ultima piesă, A Therapy
For Pain, o să înțeleg eu de ce.
Piesa mi�a dat senzația că trupeții
californieni fac o reverență către
Black Sabbath, iar sugestia din
titlu n�a risipit durerea. Versurile
nu mă atingeau, ritmul mi se pă �
rea somnifer față de cele dinainte,
care îmi fracturaseră percepția.
Însă nu amănuntele astea muzi cale

mi�au electropunctat sensibi �
litatea, ci ilustrația copertei. Acel
schelet, jumătate din oase, ju mă �
tate din metal, aparent o gă selniță
de impact comercial, m�a urmărit
îndelung, ca o reflectare a ig �
noranței mele în problema pro� 
priei vieți. Am comis oare ceva
ilogic în fraza precedentă? Cum
să enunț logic dezinteresul față de
ceea ce nu�mi trezește interesul,
inclusiv față de existența în rea �
litatea imediată?

Nu știu de ce am colectat ori �
care disc ulterior ieșit din fabrica

turbulentă, ascultându�l măcar o
dată. Simțeam aceleași furni �
cături de teamă topită în plăcere
precum se topește untura în ou,
când faci omletă. Curios, nu m�au
interesat amănunte despre băieții
care prepară asemenea cocktail
metalo�industrial capa bil să�mi
ridice tensiunea arterială deodată
cu nivelul adre nalinei. Nici la
videoclipurile lor nu m�am be �
noclat pe diverse ins trumente
dotate cu display inconfortabil. 

Până deunăzi, la anun țarea
noului album, Agression Con �
tinuum (2021, Nuclear Blast), nici
intenția să cumpăr vreun LP pe
vinil nu mi�a polizat cardul ban �
car. Pesemne că în subconș tient
acționa legătura involuntară din �
tre albumul din 1995 (reeditat pe
vinil de curând, la preț in abor �
dabil) și defecțiunea mea. Iar dacă
e să regret ceva, regret faptul că
nu pot disjunge între muzica
sumbră a lui Dino Cazares &
comp și fricile mele. Sau pot, dar
nu în textul afișat aci.

E suficient să amintesc ideea
exprimată de trupeți la începutul
unui videoclip: „The controlling
authorities are constantly, and
successfully, utilizing the fear
tactic to control the masses through
misinformation and distraction“.
Inteligentul ascultător de indus �
trial�metal n�are nevoie de alte
explicații. SDC

Factorul frică

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Când, în a doua jumătate a lui 1995, a ajuns la mine o casetă
„ROmanufacturată“ cu Demanufacture, albumul din același an al trupei
Fear Factory, mă refăceam după laminectomia suportată la vertebrele 
L3 – L4, dacă mai țin minte bine. Mărturisesc: trăisem de curând (și încă
mi-era) o apăsătoare frică. Cauza? Evident, una banală, iscată de neștiință. 



La jumătatea lui
ianuarie anul acesta,
când încă pandemia cu
SARS-CoV2 ne ținea
izolați, la Craiova
debuta un proiect
ingenios inspirat dintr-o
altă pandemie, cea de
ciumă petrecută acum
vreo 650 de ani, din
vremea lui Boccaccio
și a Decameronului
său. Alte vremuri, alte
amenințări virale,
aceleași spaime ale
umanității amenințate
de un adversar mi -
croscopic, dar redu -
tabil. Și ce altă reacție
ar fi mai potrivită decât
interogarea artistică? 

Directorul artistic al Teatrului
Național „Marin Sorescu“, Vlad
Drăgulescu, anunța într�un inter�
viu acordat revistei „Scena.ro“ că
„se va scrie un nou Decameron, un
Hektomeron, cu alte povești din
2021.[… ] Proiectul nostru a pornit
de la întrebări existențiale: de ce
existăm noi, care e rostul nos�
tru?“. O sută de regizori din o sută
de țări din toate zările au lucrat o
sută de narațiuni teatrale vreme
de o sută de zile, cu actorii trupei
din Bănie. O idee generoasă, con�
struită în jurul nevoii noastre
fundamentale de poveste, de a fi
împreună cu alții asemenea nouă
sau diferiți, de a ne istorisi temerile,

înstrăinările, dorurile, bucuriile,
de a ne spune ficțiuni care să ne
elibereze și să ne transforme. 

100 e o cifră care fascinează:
sunt anii dintr�un secol, ritmează
cronologia universală în unități
egale, comensurabile; sunt cântu�
rile din Divina Comedie, etapi�
zând traseul spre infern și pa� 
ra dis; e matricea de măsurare a
lumii pe toate dimensiunile ei.  

MEDIATORI CARE 
ANULEAZĂ DISTANȚELE

Hektomeron e un cumul serial de
mini�story�uri teatralizate de o
sută de retorici regizorale, un ca�
leidoscop multicultural care de�
monstrează că suntem cu toții
împreună, chiar poziționați la
distanță, conectați printr�o țesă �
tură invizibilă de legături. Conco �
mitența prezenței artiștilor și
spectatorilor s�a strămutat din in�
cintele teatrale în virtualitate. Al�
cătuirea teatrală s�a pulverizat
prin mijlocirea noilor tehnologii
care au născut „al cincilea perete“.
Live�ul e intermediat de obiecti�
vul camerei de filmat, de dispozi�
tivele de streaming și de ecranul
receptor. În fluxul teatral au in�
tervenit mediatori care anulează

distanțele. Putem fi alături elec�
tronic, indiferent unde ne�am afla.
„Aici“ și „acum“, condițio nalitățile
spațio�temporale ale artelor vii,
capătă alte înțelesuri în estetici ce
generează prin digitalizare forme
găzduite de infinitul spațiu elec�
tronic. Hektomeron e o inițiativă
care anunță noile forme de agre�
gare a artei. 

Până pe 27 aprilie, ultima zi de
Hektomeron, s�au difuzat live
streaming din sala Teatrului Na �
țional „Marin Sorescu“ din Craiova
cele o sută de episoade imaginate
de regizori din Japonia, Italia,
Ucraina, Botswana, Mexic, Dane�
marca, Africa de Sud, Franța,
Ghana, Algeria, Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord,
Mongolia, Uganda etc., cu tot atâtea
tradiții în spate, școli, abordări, me�
tode. Dimensiunea inter națională,
multiculturală e principala calitate
a Hektomeron. O abordare globală,
un soi de pandemie a teatrului, în
care sensibi lități foarte diferite au
acceptat să se intersecteze și să
producă emoții scenice. Organi �
zatorii spun că deja există contori�
zate peste o jumătate de milion de
vizualizări din 147 de țări. 

E DESPRE OAMENI 
ȘI VREMURI

21 iunie, la solstițiul de vară, cea
mai lungă zi a anului a fost cea
mai întinsă și la Craiova. Vreme de
25 de ore s�a transmis în serie în�
treaga suită, într�un maraton care
mi�a amintit (prin durată) de per�
formance�ul excentricului Jan
Fabre, Mount Olympus. Dura 24 de
ore non�stop, cu un entracte în care
performerii se odihneau pe scenă
în saci de dormit, iar publicul, în

fotoliile sălii ori în acelea, mai co�
mode, din foaier, unde puteau ori�
când beneficia de alimente și apă,
pentru a rezista acestei provocări
estetice. Nu am ajuns la Craiova
pe 21 iunie, dar toate episoadele
Hektomeronului sunt disponibile
pe pagina web a evenimentului
(www.Hektomeron.com), unde le�am
accesat și eu. 

La invitația producătorilor,
am transmis un salut video în
care argumentam că, deși la de�
părtare, suntem acum, grație noi�
lor tehnologii care anulează dis�   
tanțele fizice și ne proiectează în
electronic, cu toții împreună. 

Fiecare episod al Hektome�
ron durează cca 14 minute, mai
puțin ultimul, realizat de Radu
Afrim cu Marius Manole, care are
50 de minute. Toate au fost lucrate

online, regizorii implicați aflân �
du�se în localitățile de re zidență,
artiștii și tehnicienii, la Craiova,
stimulându�și în întâlniri virtuale
creativitatea și generând, în doar
câte opt zile, o pastilă teatrală (dis�
ponibilă în limba română cu sub�
titrare în cea mai vorbită limbă a
momentului nostru istoric, întâm�
plător sau nu și a lui Shakespeare:
engleză). Hektomeron e despre oa�
meni și vremuri, despre cum
așezăm timpurile sub noi ori ajun�
gem noi sub timpuri. E despre ceea
ce ne definește ca specie supe�
rioară, gânditoare și simțitoare. E
despre esența umanului, despre
forța noastră inepuizabilă de a
transforma lumea, dar e și despre
efemeritatea existențelor indivi�
duale și, mai ales, despre ce lăsăm
în urmă. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Hektomeron sau cum teatrul bate pandemia

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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Personalități române,
subiecte de roman

NONA RAPOTAN

Dar cum ar trebui să se simtă un
scriitor atunci când este provocat
să�și transforme idolul sau cole�
gul de breaslă, dar din altă ge �
nerație, în subiect de carte? Cât
curaj și câtă nebunie ar trebui să
aibă ca să ducă un astfel de pro�
iect la sfârșit?

La toate aceste întrebări se
mai adaugă alte câteva: cum (sau
când) află un biograf că linia din�
tre social și intim este atinsă, linia
aceea care face diferența între
cancan și realitatea�așa�cum�a�
fost�ea?; cât de mult are voie un
biograf să se joace cu personajul,
să�l pună în situații mai mult sau
mai puțin ridicole (chiar dacă, în
fapt, toate întâmplările s�au pe�
trecut)?; cum face selecția eveni�
mentelor, întâlnirilor ziditoare
din viața unui om, astfel încât cel
care citește să învețe ceva nou și
folositor? 

Știu cititori pasionați, rafi nați
și iubitori de detalii, care citesc în�
deosebi memorii, jurnale și bio�
grafii – cantonate sau nu într�un
anumit domeniu –, ei găsesc
aceste scrieri cu mult mai atractive
decât ficțiunea scrisă impecabil
din punct de vedere stilistic. Mă
bazez pe ei atunci când îmi selec�
tez sursele pentru lămurirea unor
detalii care țin de o anumită epocă,
un eveniment special sau o situație
dilematică; ei sunt cei care reușesc
să sintetizeze excelent amănunte
semnificative, astfel încât să dea
sens și adevărata valoare unui șir
de evenimente sau unei vieți, așa
cum a fost ea. Dacă biografiile scri �
se de Stefan Zweig le sunt pe plac,
despre seria de biografii roman �
țate apărută la Editura Polirom

rămâne să�i conving că merită să
fie citită integral.

O INIȚIATIVĂ CURAJOASĂ 
ȘI PROVOCATOARE

În toamna lui 2019, după ediția
FILIT care a marcat – fără să știm
la vremea aceea – sfârșitul unei
epoci (cea de dinainte de pande�
mia de coronavirus), m�am sur�
prins citind pe nerăsuflate pri �
mele trei volume din noua serie a
Editurii Polirom. O ini țiativă cu�
rajoasă și provocatoare, deopo�
trivă, așa se explică și reacțiile
împătimiților de literatură de
bună calitate:unora nu le�au plă�
cut portretele stilizate de pe co�
perte, altora li s�a părut că „ro� 
manțat“ înseamnă cădere în deri�
zoriu – citește, domnule, ceva 
serios, nu biografii romanțate, îți
dau eu biografia autorizată a lui
Enescu, dacă vrei, nu�ți pierde
timpul cu asta etc. Dar cei mai
mulți au fost curioși și surprinși,
deopotrivă. Printre cei din urmă
mă număr și eu. Curioasă, căci câ�
teva nume din galeria de portrete
îmi sunt tare dragi; surprinsă, căci

nu m�aș fi gândit în veci că unii
dintre scriitorii mei preferați vor
scrie despre alți preferați ai mei,
scriitori sau artiști. 

Pentru ca o astfel de colecție să
prindă la public, sunt necesare cel
puțin două ingrediente: să fie scrise
foarte bine și să aibă o doză de ine�
dit, cât să incite. Când te uiți la ce
nume alcătuiesc galeria portretelor
deja conturate, începi să crezi că
este absolut necesar și un al treilea
ingredient: cunoașterea solidă,
profundă, afinitatea cu subiectul.
Brân cuși, Caragiale, Enes cu, Maria
Tănase, Eugen Ionesco, Steinhardt,
Cioran, Luchian, Hortensia Papa�
dat�Bengescu sunt cei despre care
s�a scris deja. Urmează Urmuz! 

Nume mari, care spun ceva
românilor, indiferent din ce gene �
rație ar face parte (tineri, maturi
sau seniori), oameni care nu doar
că au fascinat și impresionat con�
generii, ci au provocat schimbarea,
au avut curajul de a spune „nu“ con�
servatorismului și tradiției prost
înțelese. Brâncuși, Enescu și Io�
nesco au făcut carieră la Paris și de
acolo în toate lumea. Tablourile lui
Luchian fac parte din colecții par�
ticulare sau ale marilor muzee,

cântecele Mariei Tănase sunt
sursă de inspirație pentru creatori
de spectacole și astăzi, despre Cio�
ran ce să mai spun! Să scrii despre
ei, fără să le faci o nedreptate este
cu adevărat o mare provocare. 

DOZA DE NECUNOSCUT
EXISTĂ

Pe de altă parte, nici Steinhardt,
Caragiale sau Hortensia Papadat�
Bengescu nu sunt personalități
ușor de prins în rama portretului,
din varii motive: despre Caragiale
s�a tot scris, convertirea la ortodo�
xie a lui Steinhardt a făcut să curgă
râuri de cerneală, iar talentul de
mare scriitoare al Hortensiei a stâr�
nit multe spirite critice de�a lungul
anilor. Pentru toți cei menționați
aici poți să manifești admirație pro�
fundă, fără să fii acuzat de subiecti�
vism. Or tocmai aici rezidă pro �
vocarea: cum să iei distanță, să te în�
depărtezi în mod obiectiv, de cel/
cea despre care trebuie să scrii, ast�
fel încât să fii mulțumit la final de
conturul portretului? 

Dincolo de limitele impuse
de editură – plan editorial, 

termene de respectat, număr de
pagini (aproape toate biografiile
au până în 200 de pagini) –, scrii�
torii care au fost provocați să scrie
biografiile au dovedit, în timp, că
sunt profesioniști. Cu toate aces�
tea, doza de necunoscut există,
căci n�ai de unde ști cum îl vede în
oglindă scriitorul pe subiectul
biografiei. 

Dincolo de dedublarea abso�
lut necesară, mai trebuie ceva: un
studiu temeinic, o bibliografie so�
lidă. Așa se explică de ce Bogdan�
Alexandru Stănescu a scris despre
Caragiale – se știe că este un spe�
cialist în opera acestuia –, după
cum nu e nici o surpriză să vezi că
Simona Antonescu a scris despre
Maria Tănase, ea fiind o autoare de
romane istorice care își au subiec�
tele ancorate în istoria spațiului
românesc de secol XIX�XX. 

PLEDOARII PENTRU CITITUL
PASIONANT

Dar recunosc că nu mă așteptam
ca Liliana Corobca să scrie despre
Eugen Ionesco, căci studiile și
preocupările o recomandau să
scrie despre oricine altcineva, mai

Cum e să fii scriitor și să-ți dai seama că, la un moment dat, 
s-ar putea ca tu însuți să devii subiect de roman? Ce blocaje
ale creativității trebuie să ai când devii conștient că o 

asemenea posibilitate poate deveni realitate concretă? Cât 
curaj trebuie să aibă un scriitor pentru a-și trăi viața proprie
(și personală) în afara copertelor unui roman mai consistent? 
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puțin despre dramaturgul specia�
list în absurd. Nici asocierile Lavi�
nia Bălulescu – Steinhardt, Dan
Coman – Enescu nu sunt dintre
cele lipsite de surprize. Îl bă �
nuiești pe Coman de sensibilitate,
dar că ascultă Enescu în mod con�
stant chiar nu, căci n�a lăsat să se
înțeleagă vreodată acest lucru (în
interviuri, poezii sau articole).
Cioran și Andrei Crăciun fac un
tandem credibil; sensibilitatea
aparte a Veronicăi D. Niculescu se
potrivește cu suferința lui Lu�
chian; Moni Stănilă îl transformă
în personaj pe Brâncuși, misiune
imposibilă la prima vedere, dar ea
a câștigat pariul; Ana Maria San �
du îi dă o aură de unicitate Hor�
tensiei Papadat�Bengescu, atât de
necesară și de așteptată de unii
dintre noi. 

Toate aceste biografii roman �
țate sunt pledoarii pentru cititul
pasionant, pentru răgazul acordat
minții care se decuplează aproape
instant de la grijile cotidiene, căci
imersiunea într�un alt timp este
abruptă, de cele mai multe ori.
Poveștile n�au preambuluri, n�au
nevoie de canavale, căci se știe,
dacă e biografie, atunci persona�
jul trebuie să ocupe scena de la
primele rânduri. 

Deși fiecare volum este scris
într�un mod unic, imprimat și de
personalitatea subiectului, dar și
de capacitatea autorului de a sur�
prinde amănunte, toată seria are
o notă distinctă care adună toate
portretele la un loc fără mare difi�
cultate. Aproape că�ți poți ima �
gina dialoguri vii, efervescente
între Brâncuși și Cioran, sau între
Maria Tănase și Luchian. Pe un�
deva, n�ar trebui să ne surprindă
acest aspect, căci toți fac parte
dintr�un timp aproape suspendat;
aproape toți contemporanii mei se
raportează la începutul secolului
XX ca la una dintre cele mai fertile
perioade din istoria culturală ro�
mânească, despre timpul dintre
cele două războaie nu mai spun. 

NEVOIA DE REPUNERE 
ÎN DREPTURI

Aproape toți cei cuprinși în gale�
ria de portrete au avut de suferit
din cauza regimului comunist, au
murit în uitare și izolare sau au
fugit la Paris ori în alte locuri ca
să nu fie prinși în malaxorul cen�
zurii strivitoare. Găsim detalii
despre aceste suferințe în toate
volumele, dar fără să devină me�
lodrame: scriitorii au știut să le
conserve demnitatea și să le redea
vitalitatea. Oamenii aceștia au
fost vii, au avut minți sclipitoare
și talente unice, au impresionat
auditorii de sute și mii de per�
soane, au provocat dezbateri
aprinse, au agitat spiritele, au
schimbat și au făcut imposibilul
posibil. Despre toate acestea la un
loc găsim mărturii în fiecare din�
tre cele nouă volume deja apă�
rute. Puse cap la cap, citite în
ordinea apariției sau aleatoriu,
biografiile devin radiografia unui
timp deloc îndepărtat. 

Dincolo de nevoia de recupe�
rare, găsim astfel și nevoia de repu�
nere în drepturi. Hortensiei Papa �
dat�Bengescu i se consolidează

renumele de mare scriitoare, iar
felul în care Ana Maria Sandu a
prins în ramă povestea ei te pro�
voacă să�i cauți romanele, să i le
citești și să o judeci în cu noștință
de cauză. 

Moni Stănilă, spuneam mai
sus, îl transformă pe Brâncuși în�
tr�unul din cele mai credibile per�
sonaje ale literaturii române. Ni �
mic trivial în acest proces, nimic
care să nu placă. Și cred că este cea
mai bună soluție pentru a incita ci�
titorul să caute biografiile autori�
zate ale sculptorului, să dea la o
parte marea de in formații false sau
inutile și să înțeleagă cu adevărat
de ce Brâncuși este considerat
unic. Să�l faci pe Enescu autentic,
să�i prinzi modestia în cuvinte este
un demers aproape imposibil, dar
lui Dan Coman i�a ieșit cu brio. Ve�
ronica D. Niculescu s�a plimbat, la
propriu, pe străzile Bucureștiului,
ca să găsească casele în care a lo�
cuit Luchian, să refacă traseele
acestuia prin viața unui București
mai mult sau mai puțin prietenos
cu artistul. Ana Maria Sandu s�a
documentat serios ca să poată
prindă în poveste străina, căci, da,
la final de poveste, cu această im�
presie rămâne cititorul – că scrii�
toarea a fost o străină pentru
contemporanii ei, dar mai ales
pentru cei din generațiile urmă�
toare. Citindu�l pe Bogdan�Ale�
xandru Stănescu povestind des�
pre Caragiale râzi cu poftă, în ho�
hote pe alocuri, chiar dacă viața 
n�a fost chiar generoasă cu autorul
celebrei Scrisori pierdute. Andrei
Crăciun adaugă curajului un in�
gredient special ca să�l poată reda
cititorilor pe Cioran, așa cum poate
că nu l�au cunoscut niciodată. Si�
mona Antonescu trece de zidul
gros de cancan care învăluie poves�
tea de viață a Mariei Tănase și face
să răsune în urechile cititorilor gla�
sul cu timbrul acela atât de special
al cântăreței. Suferința lui Stein�
hardt capătă sens și valoare grație

Laviniei Bălulescu, cât despre Io�
nesco, ei da, cred că i�ar plăcea să
stea la povești cu Liliana Corobca,
care i�a creionat un portret care 
i�ar fi și lui pe plac. 

SCRIITORI CONTEMPORANI
FOARTE BUNI

În galeria celor zece (dacă�l soco�
tim și pe Urmuz, care e pe cale să
se alăture celor deja portretizați)
găsim scriitori, artiști plastici,
compozitori de muzică clasică,
dramaturgi, eseiști. O galerie uni �
că – aproape că vizualizez un
muzeu al oamenilor�care�au�fă �
cut�posibilă�colecția�biografii�
romanțate – din care unii cititori
ar scoate un portret sau altul, dar
doar pentru a pune un altul în loc.
Ce vreau să spun? Evident că
selecția numelor care compun
colecția poate ridica semne de în�
trebare:de ce Cioran și nu Eliade,
de exemplu; de ce Brâncuși și nu
(și) Victor Brauner etc. 

Pe marginea acestui subiect
se poate vorbi mult și bine; ca
simplu cititor pot intui doar
intenția editorilor de a construi o
galerie de personaje cu care isto�
ria a fost nedreaptă; toți cei des�
pre care am tot pomenit aici sunt
oameni care au contribuit foarte
mult la cultura națională, dar
care n�au primit recunoaștere
nici pe jumătate din cât ar fi me�
ritat. Oamenii s�au grăbit să�i ju�
dece sau să�i uite, statul român –
mai ales regimul comunist – i�a
aruncat mult prea repede în groa �
pa trecutului și a nepăsării. Efor�
tul acesta recuperator și coerent,
îmi permit să spun, este nu nece�
sar, cât binevenit. Trăim într�o
epocă a nonvalorii, când toate re�
perele și sistemele de judecată es�
tetică sunt date peste cap și în �
lo cuite cu repere estetice cel puțin
îndoielnice; marketingul dictează
valoarea și impune cancanul în
detrimentul valorii durabile. De
aceea, orice insistență, orice demers

în conservarea trecutului și a va�
lorilor reale ale acestuia nu este
nici inutil, nici fără sens.

ALĂTURARE DE NUME 
CEL PUȚIN INEDITĂ

În altă ordine de idei, toate aceste
biografii romanțate sunt dovada
palpabilă că avem scriitori contem�
porani foarte buni, profe sio niști,
care știu că documentarea solidă
ține loc de temelie solidă oricărui
demers livresc. Nu știu cum s�a
făcut selecția scriitorilor, nici nu
importă prea mult în acest caz, cert
este că toți merită citiți. Chiar dacă
n�ai citit nimic scris de Andrei Cră�
ciun, ca exemplu, după ce�ai citit
Cioran. Ultimul om liber te simți
provocat să cauți ce a mai scris, ce 
l�a recomandat să facă parte din seria
autorilor de biografii romanțate. 

Pe de altă parte, unii cititori
vor înțelege, în sfârșit, că ro man țat
nu înseamnă trivial, deșănțat sau
superficial, ci poveste�personaj.
Un tandem greu de pus în lumină,
dar iată că celor nouă scriitori le�a
reușit din plin. Seria de biografii
romanțate se dove dește a fi un
proiect editorial de succes, care a
rupt barierele inerției, scepticis�
mului și amatorismului; a provo�
cat scriitori și cititori, deopotrivă,
a impus bio grafia romanțată ca
gen literar de sine�stătător. Litera�
turii române îi lipsea o astfel de
serie și mă bucur că s�a concretizat
printr�o alăturare de nume cel
puțin inedită.

Dacă va mai urma ceva după
Urmuz? Cine știe? Probabil că da,
dacă cititorii vor cere și vor arăta in�
teres pentru acest tip de literatură.
Dacă aveți în minte scriitori, muzi�
cieni, artiști plastici sau gânditori
care pot să completeze seria biogra�
fiilor, poate că nu ar fi rău să le dați
de veste editorilor. Căci, nu�i așa,
povestea merge mai departe și pen�
tru că cititorii vor să mai citească o
carte nouă, să găsească un portret
inedit pe rafturile librăriei. SDC

„Biografii romanţate“ este
un proiect editorial coordo-
nat de Adrian Botez ce se
adresează tuturor celor
interesaţi de vieţile marilor
personalităţi culturale
române. Sculptori, pictori,
compozitori, cântăreţi, dra-
maturgi, poeţi, prozatori
ș.a. sunt protagoniștii aces-
tor romane biografice,
povestea fiecăruia dintre ei
fiind spusă, în mod inedit,
de reprezentanţi ai noii
generaţii literare.
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Multe pagini de literatură ro�
mână s�au scris în ultimii ani
despre singurătate. De cele mai
multe ori, scrâșnit�revoltat sau
tânguitor�întunecat. Veronica D.
Niculescu scrie însă altfel despre
singurătate. Sau, mai bine zis,
scrie despre singurătatea unui
altfel de om. 

DANA PÎRVAN

Despre o singurătate plină de lu�
mină și de împăcare în toată
tristețea și durerea ei. Simfonia
animalieră, publicată recent la
Editura Polirom, reunește două
cărți mici�mici și pătrate publi�
cate la Casa de Pariuri Literare în
2014, respectiv 2016, abia acum
cele două povești întregindu�se
firesc într�o singură carte. 

În miezul poveștii stă o făptură
umană însingurată care își pă �
răsește golul propriului mușu roi
pentru a duce, pe rând, la teatru
niște animale mărunte:un arici, un
hârciog și o cârtiță. La rândul lor,
animale ies cu greu din galeriile lor

sub�omenești și se încăpățânează a
contrazice pojghița văzutului, a
știutului. Multe dintre fragmentele
cărții par niște instantanee foto�
grafice extrem de sugestive, însă
Veronica D. Niculescu nu este doar
o scriitoare vizuală, sinesteziile se
strecoară pretutindeni, ca și
enunțurile scurte ce vin să răs�
toarne așteptări: ,,Poate că de un�
deva, din alt unghi, se putea vedea
și un curcubeu, frumos ca ultima
notă dintr�un cântec, prelungirea
ploii într�o liniște de șapte culori.
Dar nu de aici“.

Este multă poezie în această
poveste vie în care singurătatea
își capătă o frumusețe aparte,
neliniștitoare, născută dintr�un
paradoxal amestec de ludic și de
sumbre, dar suave abisuri: „me�
rele, spre a fi culese de jos de cei
singuri, cei care își umplu buzu�
narele în plimbări cu câte un măr,
mereu unul singur, spre a le auzi
de sub haine foșnetul mut, iar mai
apoi spre a le mirosi închiși în
căscioarele lor, privind pe ferestre
la prima geană de lumină, și iarăși
la apus, și amușinând anotimpul
ce vine, aroma acelor mere ce
așteaptă să fie culese de pe jos, și

toate așteptările fructelor căzute,
pretutindeni în lume, niciodată
alcătuind o mulțime“.

UN NOIAN DE FRUMUSEȚE
CARE MOARE

Lumea văzută prin ochii celor trei
vietăți cu blăniță cristalizează,
aparent ludic, singurătatea sufle�
telor chircite în mijlocul agre �
sivității, al prejudecăților, al in� 
 toleranței, al falsului tropăitor ori
al agitației sterile. Iar loja de la
teatru devine „salvatoare, mare și
bună cât o vizuină“. În prima
parte a cărții, Veronica D. Nicu�
lescu se eliberează de constrânge�
rile genurilor și ale speciilor,
re curgând la o formulă personală:
un poem în proză, o „simfonie“ în
patru părți (I. Allegro spiritoso, II.
Andantino grazioso, III. Allegro
affettuoso, IV. Presto), care pot fi
privite și ca acte ale unui specta�
col de teatru, unul cu măști.

Primele trei părți reprezintă
privirea aruncată către lume de
către arici, hârciog și cârtiță, o pri�
vire implicit coborâtoare, autosco�
pică. Lumea lui Doinel e specială:
ghem de țepi, lăbuțe, un măr ascuns
în buzunarul croit în propriul trup,
căștile albe ale iPodului, o voce do�
moală, un deget supt, chiar cu
frunza de mătrăgună pe el („Amin�
tirile sunt gustul de mătrăgună
când vara s�a dus“) și un grai doar al
lui, cu reflexivul generalizat ce de�
vine o măsură a trăitului. Ciobi
merge pe căi doar de el știute, e
numai ochi și urechi (și gură�căs�
cată), are instinctul (cât de ome�
nesc!) de a mușca, e neastâmpărat,
plin de entuziasm, culegând și
ronțăind mărunțișuri care îi ies în
cale, cucerit iremediabil de umbra
altor vremuri și mai ales de noianul
de frumusețe care moare. Pentru el
totul e trăi re pură, poveste, specta�
col, transpunere în lumină, sunet și
cuvânt (special și acesta). Dede
(subtilă) iese foarte rar din subte�
ran, nu e oarbă (autoarea strecoară
aluzii la Orbirea lui Canetti, specta�
colul la care alege să o ducă nu�
mindu�se Auto�Da�Fé, dar și la actul
public de pedepsire a răzvrătiților),
numai că vede altfel, știe cel mai
bine că orice ieșire la suprafață e
pândită de dușmanii naturali, are
capacitatea de a se lungi și de a se
subția remarcabil, deși de obicei
merge ghemuită, crezându�și di �
men siunile prea mari.

În Hibernalia, simfonia sin �
gurătății din prima carte își ur�
mează, în ritmuri lente, grave și
dureroase, dar pline de frumos și
de liniște, un drum al ei pe care
„fiește“ poetic. Din spațiul protec�
tor al lojei de la teatru se trece
într�o căsuță străină, rece. Din
vară în toamnă și rapid în iarnă, la
o margine de lume. 

Cei trei prieteni din prima parte
– Doinel, Ciobi și Dedesubtilă – dis�
par odată cu vara, deși există un�
deva. Iarna înseamnă amintire,
așteptare și căutare: „Uneori, când
nu mai era nici un drum de tăiat și
nici nu ningea peste noapte, ieșeam
dimineața din casă cu ceașca de
ceai în mâna înmănușată. Cu palto�
nul aruncat peste cămașa de noapte,
cu ciorapi până la genunchi și cu
ghete, cântam un cântecel printre
brazde. Aruncam cu câte o pietricică
înspre pârâu. Băteam ușurel cu tal �
pa în potecă. Nimic. Nimic la măceș,
doar crengi și câteva boabe uscate,
zăpada neatinsă, și nimic printre
brazde, și nimic la pârâu“. Trăirea în
iarnă e lentă, câte zile, tot atâtea chi�
brituri arse pe jumătate, căzute
unul peste altul. Și un noian de
frumusețe care moare. Sentimentul
pierderii și singurătatea plină de
liniște cresc, poate paradoxal, în
miezul așteptării, deși teatrul lumii
este închis.

O SCRIITOARE VIZUALĂ 
ȘI AUDITIVĂ

Amintiri concentrate – imaginea
mamei, a tatălui, a bărbatului iubit
care continuă să fie, deși nu mai
este –, tăcerea, odihna, năvala de
timp dorit care dintr�o dată se
vădește inutil, golul, zăpada ne�
atinsă, zahărul care se topește lent
în ceașca de ceai, chemări, hăul cu�
tiilor poștale, frunzele moarte ce
par că respiră – sunt doar o parte
dintre elementele cu mare putere
de sugestie care își unesc lumina
evanescentă și configurează un
peisaj interior impregnat deopo�
trivă cu luciditate și cu delicatețe.

Veronica D. Niculescu este o
scriitoare vizuală și auditivă, iar
paginile sale prind în ochiurile lor
metafore, aluzii cu textură delicată,
jocuri de cuvinte subtile�pătrunză�
toare și fire discrete care unesc cele
două părți. Una dintre cele mai fru�
moase metafore existențiale din
carte este cea a fularului:

„M�am apucat să desfac un

fular din două nuanțe de alb la
care lucrasem în serile de vară.
Asta o să�mi ia ceva timp, mi�am
zis. Aveam să fac rost de material
și să pot să o iau oricând de la
capăt, la fel sau într�un mod dife�
rit. Din loc în loc, firul se înno�
dase, rândul de sus se sudase cu
rândul de jos, rândul de dus se su�
dase cu rândul de�ntors, firul
subțire cu firul mai gros. Atunci
zăboveam și despicam firele cu
grijă, ghemele începeau din nou
să se îngroașe. Acolo unde mate�
rialele nu se mai puteau separa,
rupeam, făceam nod. Am obținut
din nou două gheme, unul alb ca
zahărul, altul ca untul. Rotunde și
strânse, nu semănau deloc cu ce
fuseseră la început“.

Dacă Simfonia animalieră
avea schimbări de ritm, Hiberna�
lia își păstrează ritmul lent, doar
nuanțele se schimbă, așa cum su�
gerează și cele patru părți – Lent
et douloureux, Lent et triste, Lent
et grave, pentru ca ultima parte să
se simplifice, doar Lent. Se tră �
iește lent în iarnă, primăvara de la
capătul iernii fiind și ea, ca și sin�
gurătatea din aceste cărți, aparte.
E un sfârșit lipsit de tea mă, o ar�
monie învăluitoare, cu păr des�
pletit din flori, cu o lumină în� 
toarsă către sine, „fără scenă și
fără pereți și întuneric“.

Simfonia animalieră se cere ci�
tită și recitită, eventual cu voce tare.
Ori chiar pe mai multe voci. Ca un
poem alegoric, la mijloc de joc și
șoc, ce�și destăinuie frumu sețea și
profunzimea, cu efecte de clarob�
scur, mai darnic și mai mișcător cu
fiecare nouă lectură. SDC

Veronica D. Niculescu, Simfonia
animalieră, colecţia „Fiction Ltd.“,
Polirom, 2021

O animalieră simfonie a singurătății
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Iașiul a închis stagiunea
2020/2021 cu două concerte�eve�
niment: un recital cameral We�
bern�Haydn�Beethoven al
cvartetului Ad Libitum și vocal�
simfonicul Beethoven al Orches�
trei și Corului Filarmonicii
„Moldova“. Despre concertul din
17 iunie, desfășurat în mod
excepțional pe scena Teatrului
Național „Vasile Alecsandri“, cu
trei extraordinari tineri
interpreți ai momentului în pos�
tură solistică, în cronica de săp�
tămâna aceasta. 

Și la Iași stagiunea filarmonică
2020/2021 a fost, ca peste tot în
țară, una vitregă pentru publicul
meloman și muzicienii locului, cea
mai afectată categorie a sectorului
cultural. Pandemia a schimbat
practic totul, ca de fapt în întreaga
lume muzicală, de la absența spec�
tatorilor în sală și distanțarea
instrumentiștilor pe scenă, până la
repetițiile epuizante cu masca pe
figură și conținutul mult diluat al
programelor. 

Cu toate acestea Orchestra
Filarmonicii „Moldova“ a reușit să
susțină 41 de concerte în perioada
iunie�octombrie 2020 și 48 de
concerte din ianuarie până în
iunie 2021, așa cum a spus direc�
torul general al Filarmonicii, pro�
fesorul Bujor Prelipcean, cel care
a făcut oficiile de amfitrion pe
scena naționalului „Vasile Alec�
sandri“. Un rezultat bun, ținând
cont de condițiile în care muzicie�
nii ieșeni au fost nevoiți nu doar
să cânte, ci și să repete, mai ales în
situația deplorabilă în care unul
dintre cele mai bune ansambluri
filarmonice românești nu are la
această oră o sală proprie de con�
certe: vechiul sediu e încă nefunc �
țional, cu cele două corpuri�
extensie ale Casei Balș încă nerea�
bilitate, în ciuda multor promi�
siuni și angajamente ale deciden �
ților politici care s�au succedat pe
la Consiliul Județean sau Ministe�
rul Culturii. 

„Muzica a fost medicamentul
în lupta cu virusul“, a spus direc�
torul general al Filarmonicii, care
a mulțumit oficialităților cu apetit

pentru Beethoven din lojele prin�
cipale, mulțumiri care, dincolo de
duhul concordiei plutitor peste
scaunele îmbrăcate în catifea
roșie, au greutatea apăsată a unei
semicadențe, mai ales venind de la
o somitate de talie inter na țională
cum e violonistul și pedagogul
Bujor Prelipcean. (Pentru nemuzi�
cieni, nota bene, semica dența sau
cadența imperfectă se termină pe
dominantă sau orice alt acord,
care sună suspendat, ca o tensiune
armonică nerezolvată ce indică
faptul că va urma o altă frază, ter�
minată cu cadență perfectă.)  

TRIPLE POWER

Scris în 1804�1805, Triplul con�
cert pentru vioară, violoncel și
pian, op. 56 nu e chiar cea mai
spectaculoasă creație concertantă
a lui Beethoven, fiind adesea tra�
tat ca un frate mai puțin reușit al
concertelor pentru pian și al celui
pentru vioară. Cu toate acestea și�a
câștigat în timp locul său în re�
pertorii, alături de Simfonia Con� 
certantă mozartiană și Dublul
brahmsian, ocazionând cel mai
adesea întâlnirea unor instru �
mentiști de elită. Așa s�a întâm�
plat și acum, Ioana Cristina Goi �
cea, Andrei Ioniță și Daria Ioana
Tudor au fost o tripletă străluci�
toare în această creație care, deși
respectă canonul clasic, are teme
imprevizibile și dezvoltări hazar�
date, cadențe nespectaculoase,
dar efecte subtile în jocul tripartit
și interacțiunea cu orchestra. An�
samblul a acompaniat eferves�
cent prestația celor trei tineri
soliști, atât cât a avut de acompa�
niat – pentru că acest triplu nu e
un concerto cu dialog real între

soliști și orchestră. N�am înțeles câ�
teva opțiuni de tempo, sunetul pia�
nului în registrul grav și alte câteva
detalii, precum tratarea secco a in�
troducerii corzilor grave care
anunță tema din prima parte Alle�
gro de către Tiberiu Soare, mai ales
că scena teatrului ieșean, cu o acus�
tică destul de astringentă pentru
orchestră, nu e chiar cel mai pro�
pice loc pentru un simfonic. 

Dar argumentația muzicală a
soliștilor a fost minunată în acest
joc amplificat al trioului cu pian în
care violoncelului îi este încre �
dințată partea cea mai elaborată. Și
a fost o plăcere să ascult, din nou,
căldura și elocvența lui Andrei
Ioniță, în cantilena din Largo în La
b major și exploziv în dialogul cu
vioara Ioanei Cristina Goicea din
Rondo alla polacca final. Cu o
experiență concertantă impresio�
nantă pentru vârsta ei, violonista a
navigat con brio, cu agilitate și pre�
cizie în dezvoltarea materialului
individual ori în alternanță cu vio�
loncelul și pianul, într�un discurs
proaspăt și cuceritor. 

Cât despre Daria Ioana Tu �
dor, a cărei partitură pianistică
nu ridică aici probleme deosebite,
am remarcat din nou siguranța
elegantă și rafinamentul cântului
acestei tinere extrem de promi �
țătoare. Un moment de grație al
unei triplete strălucitoare, trei ti�
neri interpreți care au contaminat

publicul ieșean în compania entu�
ziastei orchestre a Filarmonicii
Moldova, trei muzicieni pe care, in�
diferent de partitură, aș dori să�i
văd mai des pe scenele românești.

FANTASIA: CÂND A
SUNETELOR VRAJĂ E
SFINȚITĂ DE CUVÂNT

„Am ajuns să ne dăm seama că
imperfecțiunile lui Beethoven nu
sunt lipsa perfecțiunii, ci ab sența
completitudinii, în vederea celor
ce vor veni“, spunea muzicologul
austro�britanic Hans Keller, o re�
marcă ce se potrivește atât Triplu�
lui concert, op. 56, cât și Fanteziei
corale, acest prototip al lui Beetho�
ven pentru superba utopie care va
deveni peste 15 ani Simfonia a 9�a. 

Cântată în premieră în de�
cembrie 1808 la Viena cu compozi�
torul la pian, Fantezia pentru pian,
soliști, cor și orchestră, op. 80 este
căutare și expresie a unei eliberări.
A fost ultima lucrare cântată de an�
samblul filarmonic ieșean în mult
încercata stagiune 2020/2021, o
cadență de astă dată luminoasă și
promițătoare, pentru un viitor fără
valuri și carantină, când excelentul
aparat vocal�simfonic de la Iași ar
putea să ne ofere variante memo�
rabile ale celor mai frumoase și
complexe capodopere ale literatu�
rii de gen.  În compania pianistului
Daniel Goiți, orchestra și corul 

Filarmonicii „Moldova“ au animat
auditoriul, experiența spunându�și
din nou cuvântul. Pianistul clu�
jean a defilat într�o interpretare
care a surprins natura improviza�
torică a scriiturii într�o manieră
matură, iar pres tația impecabilă a
corului mi�a reamintit cât de valo�
ros e acest colectiv cu care dirijo�
rul Bogdan Cojocaru a pregătit în
această stagiune un număr record
de concerte vocale la Iași, cu un re�
pertoriu de la Renaștere la muzica
secolului XX. 

O notă aparte pentru soliștii
Corului „Gavril Musicescu“: Maria
Galațchi, sopran I; Maria Moșuți
sopran II; Mihaela Blându, mezzo;
Liviu Muntean tenor I; Radu Ca�
siean, tenor II; și dirijorul Bogdan
Cojocaru, bas. Orchestra a cântat
cu acuratețe și poftă, calitatea e cea
mai bună pledoarie pentru norma�
litate, iar lucrarea lui Beethoven pe
un text al prietenului său Kuffner,
care descrie transformarea nopții
în lumină, e cea mai bună mărturie
că muzica lui Beethoven poate să
mențină mereu flacăra aprinsă! 

Felicitări Orchestrei și Corului
Filarmonicii „Moldova“ din Iași,
multe aplauze în stagiunea estivală
și felicitări directorului Bujor Pre�
lipcean pentru constanța și genero�
zitatea cu care oferă scena tinerilor
muzicieni români. La cât mai multe
concerte și cadențe perfecte, acasă,
în sala Filarmonicii! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

CRONICĂ DE CONCERT

Beethoven la puterea a treia. Final 
de stagiune la Filarmonica „Moldova”
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„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un frag-
ment din volumul Anisia și uneltele
fermecate de Cosmin Perţa, care
va apărea în curând în colecţia
„Junior“, cu ilustraţii de Andrei
Gamarţ, vârsta recomandată 8+.

– FRAGMENT –

Totul s�a întâmplat așa de repede
și am plecat atât de brusc din
Instituție, încât nici nu am avut
timp să îmi iau la revedere de la
Alfred. Asta m�a făcut să stau îm�
bufnată câteva zile bune. Anisiei
în schimb nu prea părea să�i pese
de toanele mele. În primele câteva
zile am călătorit prin păduri, fe�
rindu�ne de cei care ne�ar fi putut
căuta și de oricine altcineva. Că�
lătoream neîntrerupt. Mie îmi
schimba apa din borcan o dată pe
zi, pe la câte un izvor, iar ea mânca
fructe de pădure. În rarele mo�
mente în care ne opream să se
odihnească, exersa formule ma�
gice din carte. Toate păreau să se
lipească de minune de ea. Era ca
peștele în apă, ca să folosesc o ex�
presie de�a noastră. Învăța repede
și fără efort. Magia părea în mâi�
nile ei lucrul cel mai firesc cu
putință. Așa a învățat în câteva
zile incantațiile pentru invizibili�
tate, levitație, telechinezie, mani�
pulare termică și multe altele, de
nu le mai țineam șirul. 

— Magia e ca bucătăria, mi�a
spus din senin într�o zi. Există
rețete, dar poți și să improvizezi. 

Când să își ducă mai departe
gândul și să�mi explice mai bine
ce voia să zică, am auzit amân�
două mișcare într�un tufiș. Din
cauza surprizei și emoției, ceva nu
a mers bine la formula pe care a
rostit�o repede Anisia și, în loc să
devenim invizibile, ne�am pome�
nit în dublu exemplar. În fața
noastră au apărut brusc încă o
Anisia cu încă o Johanna, într�un
borcan identic cu al meu. În grabă
stâlcise un cuvânt, iar vraja de in�
vizibilitate se transformase într�o
vrajă de divizibilitate. Și, pentru
ca totul să fie și mai ciudat, din

tufișuri a ieșit un măgar. S�a oprit
și ne�a privit mirat. 

— Eu sunt Anisia, a spus Ani�
sia preluând controlul și încer�
când să restaureze ordinea. 

— Ba eu sunt Anisia! a spus
cealaltă Anisia, încercând la rân�
dul ei să preia controlul și să res�
taureze ordinea. 

— Nu, nu, eu sunt Anisia și tu
ești dublura mea, a spus Anisia cu
hotărâre, bătând din picior. 

— Dar de ce să fiu eu dublura
ta, când la fel de bine poți să fii tu
dublura mea? Doar și eu sunt la
fel de bine Anisia, a spus cealaltă
Anisia. 

— Dacă și tu ești Anisia în�
seamnă că eu nu mai pot fi Anisia,
așa că tu nu poți fi Anisia, a spus
Anisia. 

— Dacă eu nu pot fi Anisia 

înseamnă că nici tu nu poți fi Ani�
sia, pentru că suntem identice, a
spus cealaltă Anisia. 

Voiam să spun și eu ceva, dar
cealaltă Johanna s�a încruntat la
mine din celălalt borcan, așa că
am înghițit în sec și am tăcut. 

— Eu sunt un măgar, s�a bă �
gat în vorbă măgarul, rumegând
resturi de tufiș. 

— Și care e numele tău? a 

întrebat cealaltă Anisia. 
— Nu, nu, eu trebuie să�l în�

treb, pentru că eu sunt adevărata
Anisia, a spus Anisia. Care e nu�
mele tău? 

— Eu sunt un măgar simplu,
nu am nume, a spus măgarul, con�
tinuând să rumege liniștit. 

Din fericire, Anisia era la în�
ceput cu exercițiile de magie, așa
că vrăjile ei încă nu durau foarte
mult. Tocmai când mă pregăteam
să intervin, totuși, cu un discurs
filosofic, minuțios construit, des�
pre ființă și reflexie, original și
copie, cealaltă Anisia și cealaltă
Johanna s�au evaporat brusc, ca și
cum nici n�ar fi existat. 

Nu știu ce o fi simțit Anisia,
dar eu recunosc că am avut un
moment de tristețe, de parcă toc�
mai aș fi asistat la propria dis �
pariție. Știam că nu sunt eu
cealaltă Johanna și totuși, în mod
paradoxal, parc�aș fi fost. Nu am
apucat să meditez prea mult la
aceste lucruri, pentru că a vorbit
din nou măgarul: 

— Și? Cu ce treabă pe�aici? 
— Trebuie să ajungem la

ocean, a spus Anisia. Ne�ai putea
ajuta? 

— Nu, a răspuns măgarul. 
— De ce nu? a întrebat Anisia. 
— Pentru că nu vreau, a răs�

puns măgarul. 
— Nu ești prea bine�crescut,

a spus Anisia. 
Măgarul a început să ragă în

hohote. Ai fi zis că mai are puțin
și o să se tăvălească pe jos de râs. 

— Da, sunt autodidact, a zis
măgarul făcând cu ochiul. Fac
doar ce vreau. 

Recunosc că nu mai văzusem
niciodată un măgar, dar studiasem
câte ceva despre ei. Li se dusese
buhul până pe fundul oceanului că

cei mai mulți sunt niște nesimțiți,
așa că asta nu mă mira deloc. Am
fost teribil de surprinsă în schimb
să aflu că pot face cu ochiul. 

— Am niște cuburi de zahăr,
a zis Anisia. 

— Da? Și ce, îți par neîndul�
cit? a întrebat măgarul conti�
nuând să râdă. 

— Ești un prost! a zis Anisia
supărată. 

— Bine, bine, hai, gata, a de�
venit brusc serios măgarul. Să tre�
cem la afaceri. Cât zahăr ai la
tine? 

— Nu, am zis că ești un prost
și gata, nu mai discutăm cu tine! a
răspuns Anisia și i�a întors spa�
tele, pregătindu�ne de plecare. 

— Oi fi eu un prost, dar știu
drumul până la colonia minieră.
Și asta e în drum spre ocean, a zis
el lingușitor. 

— Șapte cuburi, a propus
Anisia întorcând ușor capul. 

— Zece și te duc, a spus măga�
rul apăsat. 

— Opt și nu deschizi botul ăla
deloc până ajungem! s�a răstit Ani�
sia la el, întorcându�se cu totul. 

Și așa am ajuns noi în Wasser
călare pe măgar. 

Poate nu a fost cea mai înțe lept
aleasă rută, dar, luând în conside�
rare evenimentele care au urmat,
zic că a fost cea de care aveam ne�
voie. Nici nu am intrat bine în colo�
nie, că la prima inter secție l�am și
văzut. Mic și îndoit de spinare, se
încurca printre picioarele trecăto�
rilor, încasân du�le ghionturile fără
să protesteze. Cerșea te miri ce, tot
bolborosind ceva de neînțeles. 

Dac�ar fi fost după mine, aș fi
trecut pe lângă el fără să�i arunc o
privire, dar Anisia s�a dus drept la
el, l�a luat de mână și l�a tras după
noi pe o străduță lăturalnică. SDC

Cosmin Perța – Anisia 
și uneltele fermecate

CARTEA
Într-o lume în care nimeni nu
mai crede în nimic, Anisia, o
fetiţă orfană de treisprezece
ani, hotărăște să pornească
într-o misiune neobișnuită.
Având puterea de a înţelege 

animalele, ea fură din acvariul
căminului pentru copii în care
este crescută și educată o
scoică quahog și evadează în
încercarea de a-și găsi fratele
mai mic, răpit din același loc cu
câţiva ani în urmă. Ce nu știe ea
este că misiunea îi e mult mai
importantă decât își imagina.

Pe drum descoperă că puterile
ei nu se limitează la înţelegerea
animalelor și, alături de scoica
quahog filosoafă și de prietenul
cu sindrom Down pe care și-l va
face, începe o saga nu doar de
regăsire a familiei, ci și de sal-
vare a planetei, luptând îm-
potriva toxicilor Lorzi ai Ceţii.
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Cartea Malviniței
EUGEN ISTODOR 

Ce mă muncește în zilele și nop �
țile din urmă? Că am pierdut�o
fizic pe Malvinița. Am pierdut ca�
ietele lui Petre Sirin care aveau li�
pite cu clei documentele civile,
fotografiile, scrisorile Malviniței.
După ce vreo 20 de ani am tot co�
chetat, i�am făcut curte Malvi �
niței, am pierdut�o în bibliotecă,
într�un împrumut, într�o mutare?
Și mintea mă condamnă la căutat,
scotocit de hârțoage. Nu pot da de
Malvinița, nu pot și gata. Nu pot.
E imposibil. Nu cumva am dus�o
acolo? Nu e. Trec câteva zile până
ajung într�un punct în care nu e.
Nu e. Nu e. Și apoi după zile îmi
dau seama că am cercetat acolo,
dar dincolo n�am aruncat un ochi.
Nu știu de unde condamnarea
asta. Cartea Malvinița este. Cartea
Malvinița am pipăit�o, am adul�
mecat�o în toată cerneala ei tipo�
grafică. M�am cocârjat s�o duc în
brațe, 20 de exemplare de drep�
turi autor plus altele de dăruit
studenților. Cum pot să mai caut?
Malvinița? O știu de când era hâr�
tie A4. O știu de când a devenit
mare, prin imaginația mea. O știu
de când o iubeau unii și o aban�
dona Laie. Cum se mai perpelea,
ce scrisoare i�a mai scris lui Laie…
Am luat�o de mică, am îmbărbă�
tat�o când avea nevoie de ajutor.
Zile și nopți am trăit cu ea până la
epuizare răul și binele. Fericire ea
mi�a dăruit, iar eu doar bucurii

mici. Am mutat�o de ici colo, unde
nu�i era locul, o luam și�o duceam
și mai departe de ochii celorlalți.
Malvinița era manuscris. Puteam
face orice cu ea. Orice chiar. S�o
fur. S�o ascund pe veci, s�o uit. Am
așteptat momente bune, m�a
așteptat să ies din tumulturi. Și
uite când mi�e lumea mai dragă,
ea s�a pierdut. Unde? Nu știu. Dar
eu sunt de vină. Eu, doar eu. Ea
este o aia, o hârtie, de unde știu că
a existat? Ce pretenții să aibă? Ce
vrea de la mine? E o fantomă ce
pute a țigări. E un nimeni. nimeni.
Dar, Dumnezeule, cât de mult aș
vrea să mai mângâi foaia ei cu�
minte plină de patimi. Dumne�
zeule, cum se poate așa ceva?
Cum de mi�ai dat doar darul ăsta
al căutării ei. Vreau să�mi fi dat
darul uitării, nu al căutării. Ce să
mai caut? Am căutat de zeci de ori
în aceleași locuri și tot nu e. Nu
eeeeeeeeeeeeeeeeeee. Behăi, bâj�
bâi. Nu este. Femeia aceia care mi�
a dat fantezii, împărtășanii nu
este. Este doar Cartea acum. Ma�
nuscrisul după care e făcută car�
tea e pierdut. Ea este pierdută. Eu
sunt pierdut. Cine a mai văzut pe
lume o litanie, o jale mai mare?
Cine? În loc să mă bucur că Poli�
rom mi�a tipărit cartea, eu umblu
cu mintea în demențe, în răscoleli
nesfârșite. Azi dimineața după 5
ore, ce cifră diabolică… 5. Am prie�
teni care mi�ar spune că, da, 5 e
mare, bucură�te de el. nu fi prost.
5 ore de somn pentru unii e aur, e
formula perpetuumului. deci
după 5 ore iar mi s�a dat coșmar.

acolo trebuie căutat. în maldărul
de pe balcon, acolo. acolo l�ai îm�
pachetat alături de obiectele bu�
nicilor tăi. ai adus în seara aia tot
soiul. acolo este. Bunicii mei se di�
zolvaseră în eternitatea lor, casa
rămăsese vreo 20 de ani neagră la
față și părăsită. Eu am vândut�o.
Acolo este cartea. Acolo, îngro�
pată în obiectele bunicilor. Doar
cu ei se puteau împăca bunicii tăi,
cei pe care i�ai vândut fără milă.
Doar ei puteau avea grijă de ei.
Doar ea putea avea grijă de ei. Tu
ai pierdut�o pe Malvinița și ți�ai
vândut bunicii. Ieftin. Ieftin. N�am
grijă de lucruri. Cel mult le iau
precum o gaiță după strălucirea
lor și le abandonez când nu mai
vreau, când uit, când îmi fac un
nobil scop. Ce motivație abjectă.
Culmea este că după mărturisirea
de azi la fel voi rămâne și mâine.
Oricât de crud sunt cu mine, cu
atât mai uituc, mai indiferent voi
fi mâine. Ăsta e atelierul meu. Nu
din hârtie, stilou, ci din nume�
roase nemiloase remușcări. Gata,
acolo sigur este Malvinița. Dar as�
tăzi n�am timp să răscolesc. Nici
mâine nu prea pot. Peste o săptă�
mână. Să�mi scriu undeva. Să pro�
gramez în telefon taskul. Mal� 
vinița se va ascunde mereu. N�are
nevoie de astfel de lucruri. Când
m�am îndrăgostit de ea atunci i�a
plăcut. Atunci am fost fericiți.
Acum e perfid, acum e tâmpește.
Acum n�are nevoie. Se ascunde.
Mai bine se ascunde decât să de�
vină task. Acum se ascunde pen�
tru că am intrat într�o rutină.

Scrierea cărții e o rutină. S�a sătu�
rat să mă concentrez fără pasiune,
să scriu fără zvâc. facerea cărții
malviniței a fost, recunosc, fără
pic de culoare. Nu apăreau curcu�
beie ca pe vremea îndrăgostirii. O
carte scrisă are rutina ei. disci�
plină. Plus că Malvinița a fost dis�
perarea în fața nenorocitei de
pandemii. Deci, unde ți�e îndrăgos�
teala? Nu�i. E rutină. E paracetamol

împotriva fricii. Acum câteva zile
am fost publicat de Polirom,
motiv de mândrie. Dar sufletul
mi�e negru. Manuscrisul care a
stat la baza cărții s�a pierdut prin
casă. Cartea s�a făcut după o
transcriere a manuscrisului. Mal �
vinița a fost un document docx.
De asta plâng. Nu mai am Mal �
vinița de hârtie. Caut și dorm
puțin. Nu mai scriu nimic. SDC

Întâlnire cu Armand Goșu și Lucian Popescu la Librăria
Cărturești Modul: Rusia, o ecuație complicată

Marți, 6 iulie, ora 19.00, în Grădina Li�
brăriei Cărturești Modul din București
(Str. Academiei, 18�20, la parterul Univer �
sității de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu“), va avea loc o dezbatere pornind
de la volumul Rusia, o ecuație complicată.
Convorbiri cu Lucian Popescu, recent pu�
blicat la editura Polirom.

Invitați, alături de Armand Goșu și
Lucian Popescu: 

Teodor Baconschi, Cristian Preda,
Sever Voinescu

DESPRE CARTE

„Indiferent de (re)sentimen tele noas �
tre față de Rusia, această uriașă entitate
statală ne înso țește istoria modernă, ca 
o ine xorabilă umbră geopolitică. Avem
deci toate motivele pentru a căuta să 
des cifrăm ce se petrece cu adevărat pe
marea scenă euro asiatică din vecinătatea 
Ro mâniei euroatlantice. Profesorul
Armand Goșu se dovedește cel mai com �
petent ghid spre «complicata ecuație» a

Federației Ruse din secolul XXI. El nu este
un expert improvizat, ci un istoric
profesio nist și un intelectual public for �
mat în școala jurnalistică de la BBC,
așadar impregnat de valorile libertății.
Volumul de față include interviurile
acordate de Armand Goșu după anexarea
peninsulei Crimeea și declanșarea
conflic tului hibrid din estul Ucrainei,
urmate de tensiunile tot mai acute dintre
Kremlin și puterile occidentale.“ (Teodor
Baconschi)
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„Să mergi la Operă e ca și cum te�ai
îmbăta pulbere, e un păcat ce
conține în el însuși pedeapsa, și este
o pedeapsă severă!“, îi scria autoarea
religioasă engleză Hannah Moore
surorii sale, în 1775, pe vremea când

opera era foarte diferită de ceea ce
se întâmplă astăzi.

„Pentru că un pasionat modern
de operă ar fi absolut șocat de pu�
blicul de pe vremuri“, explică Ri�
chard Tognetti, directorul artistic

al Australian Chamber Orchestra.
„Publicul de la 1700 era absolut
scandalos, mai ceva decât cel de
la un concert popular din zilele
noastre. În cele trei teatre din 
Londra izbucneau regulat, de
exemplu, scandaluri și bătăi, 
dar autoritățile se implicau
doar dacă era spart cande�
labrul.“

Iar Richard Tognetti con�
tinuă să descrie, într�un ar�
ticol din pu blicația „The
Age“, tabloul neaș tep tat pen�
tru audiențele moderne al
spectacolului de operă de pe
vremuri: prostituatele arun�
cau cu fructe în muzicieni
dacă nu le plăcea interpreta�
rea, în timpul spectacolului
publicul mânca, bea, se bătea,
discuta sau se retrăgea în
colțuri mai ferite pentru a face
sex. Mirosurile erau cople �
șitoare, de la toalete în public,
mirosurile corpurilor transpirate,
cel al fructelor stricate, ameste�
cate cu parfumuri și arome care
încercau cât de cât să estompeze
duhoarea.

Astăzi, Australian Chamber Or�
chestra își propune să reconsti�
tuie parte a acestei experiențe ex�
treme pentru public, în patru
concerte care, sub titlul Baroque
Revelry, vor avea loc între 26 și 30
iunie și în cursul cărora orchestra
și compania de teatru australiană
Belvoir vor colabora pentru a crea
„o experiență imersivă“ care să re�
flecte „lumea Barocului sordid“.

„Ce înțelegem noi prin «Barocul

sordid» este faptul că nu trebuie
să fiți o audiență pasivă, ci un par�
ticipant activ“, spune Tognetti.
„Descrierile unui spectacol de
operă din epocă ne par astăzi in�
credibile, iar spectacolele pe care
le organizăm

sunt menite să repro�
ducă asta, cu un public care să
participe în loc să stea încremenit
într�o tăcere sacrosanctă. Nu e un
spec tacol de genul «taci și as�
cultă!», ci unul care te îndeamnă
să te simți bine și să te bucuri de
muzică.“

Richard Tognetti a fost foarte
secretos când a fost vorba să des�
crie exact ce se va întâmpla în 
cursul acestor spectacole, dar a ex�
plicat că experiența va „implica
toate simțurile“: „vom oferi o suge�
stie, vă vom îndemna să vă relaxați
și, dacă se întâmplă ceva, orice se
întâmplă, să vă spuneți că e totul
în regulă, e parte a muzicii“.

Scopul urmărit este să pro�
voace publicul să participe la
experiență. „Va fi ceva cu totul di�
ferit de spațiul sacrosanct post�
wag nerian al operei. Înainte, pu�
blicul era o mulțime interactivă

foarte fluidă, gregară și zgomo�
toasă, care cerea ceva nou și
plin de emoție și care era parte
a acestei emoții“, spune 
Tognetti. Richard Tognetti lu�
crează la acest concept de mai
bine de 20 de ani împreună cu
prietenul și colaboratorul
său, muzicologul și directorul
artistic al companiei Pin�
chgut Opera, Erin Helyard. 

„Cu cât citesc mai multe
descrieri ale spectacolelor de
operă din secolele al XVII�lea
și al XVIII�lea, cu atât înțeleg
mai bine că ele erau un loc
de socializare, ca un club de

noapte modern. Abia în seco�
lul al XIX�lea, în special Wagner a
introdus această idee cvasi�reli�
gioasă a teatrului ca un templu al
culturii, pe câtă vreme, teatrul se�
colului al XVIII�lea era mai de�
grabă ca un templu al distracției,
al sexului, drogurilor și rock’n’roll�
ului“, spune Helyard.

Dar, deși organizatorii acestor
concerte de „Baroc sordid“ speră
în implicarea foarte activă a spec�
tatorilor, ei, totuși, își doresc ca
publicul să evite unele extreme în
genul celor din secolul al XVIII�lea:
„vă rugăm să nu urinați în sală și
să nu vă retrageți cu prostituate
în culise, nici să aruncați cu fructe
în muzicieni!“. SDC

„Barocul
sordid“, 
opera așa
cum nu 
v-o puteți
închipui



Vivès și scenaristul Martin Que�
nehen, vor recrea celebrul perso�
naj într�un alt album, Océan
noir, ce va fi publicat pe 1 sep�
tembrie. Este vorba despre o
„reinterpretare a mitului“ creat
de Pratt, anunță editura, fă�
cându�i pe mulți să se întrebe în
ce măsură noul Corto va fi diferit
de cel original.

„MÉTAL HURLANT“ REVINE

O altă legendă a BD�ului euro�
pean, revista „Métal Hurlant“ se va
fi resuscitată în septembrie sub
forma unei publicații trimes�
triale. Lansată în 1975 și dedicată
benzii desenate fantastice și SF

pentru un public adult, revista a
avut o uriașă influență atât asupra
BD�ului, cât și asupra cinematogra�
fiei, inspirând regizori precum Rid�
ley Scott, creatorul filmelor Alien și
Blade Runner, sau George Lucas și,
în același timp, a ajutat genul SF să
iasă din underground și să devină
mainstream. Noul „Métal Hurlant“
va apărea sub forma unui album
masiv de 228 de pagini de BD și ar�
ticole, în general grupate în jurul
unei teme comune („viitorul apro�
piat“ pentru primul număr). El va
alterna această formulă cu numere
în versiune „vintage“, care vor ree�
dita rarități și vechi opere apărute
în paginile revistei.

O COPIE DE MILIOANE

Mona Lisa Hekking, o celebră
copie din secolul al XVII�lea a ta�
bloului lui Leonardo da Vinci, s�a
vândut pentru uriașa sumă de 2,9
milioane la o licitație online orga�
nizată de casa Christie’s. Repu �
tația acestei copii a fost asigurată
de eforturile unui colecționar pa�
sionat, Raymond Hekking, care a
susținut public că tabloul său este,
de fapt, originalul, furat în 1914 de
către italianul Vicenzo Perugia, și
că la Luvru este expusă, în reali�
tate, doar o copie. După moartea
lui Hekking, copia Mona Lisei a
rămas în posesia familiei sale. SDC
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NETFLIX VS. SPIELBERG: 1 LA 0

După ce a criticat multă vreme
rețele de streaming, regizorul Ste�
ven Spielberg (prin casa lui de
producție Amblin Partners) a
semnat un parteneriat cu gigan�
tul Netflix pentru producerea mai
multor filme anual. Acordul însă
nu garantează că Spielberg va
realiza el însuși filme pentru Net�
flix, acordul privește doar societa�
tea Amblin, care în ultimii ani a
produs filme precum 1917, Green
Book sau Jurassic World: Fallen
Kingdom. Acest acord contrazice
declarațiile din ultimii ani ai ce�
lebrului regizor, care a fost inițial
foarte critic cu industria strea�
mingului, arătând pericolul pe
care aceasta îl reprezintă pentru
cinemaul tradițional. În 2018, de
exemplu, Spielberg era de părere
că producțiile Netflix difuzate
doar o săptămână în săli pentru a
fi eligibile pentru marile premii
n�ar trebui nominalizate la Oscar.
„Odată ce te�ai angajat pentru un
format TV, faci film de televi�
ziune“, spunea Spielberg. Un an
mai târziu însă, în 2019, Spielberg
își rectifica tirul, afirmând într�un
interviu că nu s�a opus niciodată
producțiilor marilor platforme de
streaming.

ORAȘE ÎN PERICOL

UNESCO va decide la finalul lunii
iulie dacă Veneția și Budapesta
vor fi trecute pe lista patrimoniu�
lui mondial în pericol. Cele două
orașe sunt astăzi amenințate –
Orașul Dogilor resimte impactul
masiv al turismului. La Budapesta

sunt periclitate mai ales malurile
Dunării, spune UNESCO, de „de�
molările inoportune“ și de re �
construcțiile masive care denatu� 
rează istoria orașului. În acest
timp, portul Liverpool ar putea fi
scos de pe lista patrimoniului
mondial, fiindcă locul de naștere
al formației Beatles se dezvoltă
mult prea rapid.

O NOUĂ VIAȚĂ PENTRU
CORTO MALTESE

La 26 de ani de la moartea creato�
rului Hugo Pratt, un personaj le�
gendar al benzii desenate euro �
pene revine sub pana a doi alți
autori. Pratt a scris și desenat 12
albume cu aventurile lui Corto
Maltese. În 2015, editura Caster�
man a resuscitat seria cu doi au�
tori spanioli, desenatorul Rubén

Pellejero și scenaristul Juan Diaz
Canales, care au realizat două al�
bume cu Corto Maltese foarte 
fidele stilului și spiritului lui
Pratt. Astăzi însă, Casterman în�
cearcă altceva; doi autori noi,
francezi, desenatorul Bastien

PE SCURT
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La trei secole după ce a fost van�
dalizat, celebrul tablou al lui
Rem brandt este reconstituit în
forma lui inițială cu ajutorul in �
teligenței artificiale.

Una dintre cele mai cunos�
cute picturi din istorie, Rondul de
noapte a suferit multe daune de�a
lungul istoriei sale. Rembrandt a
pictat tabloul în 1642, el fiind o
comandă din partea lui Banning
Cocq, burgmeisterul și căpitanul
gărzii civile din Amsterdam, care
dorea un portret al ofițerilor ce
făceau parte din unitatea sa.

Vreme de 73 de ani, tabloul a
fost expus în Casa Archebuzieri�
lor, sediul miliției burgheze, după
care a fost mutat la primărie, unde
s�a constatat că e prea mare pen�
tru spațiul ce îi fusese desemnat.
„Atunci“, explică Taco Dibbits, di�
rectorul Rijkmuseum, „cei care l�au
mutat au hotărât să «scurteze» la�
turile cu cuțitul“, reducând di�
mensiunile lucrării care, inițial,
avea 3,79 pe 4,36 metri. Părțile ast�
fel înlăturate s�au rătăcit și n�au
mai fost găsite niciodată.

Acesta a fost doar prima din �
tr�o serie de vandalizări la care a
fost supus Rondul de noapte: în

1913, tăiat cu un cuțit de către un
marinar supărat că și�a pierdut
locul de muncă, apoi evacuat și as�
cuns într�o peșteră în timpul celui
de�al Doilea Război Mondial, tăiat
din nou în 1975 de un dezechili�
brat mintal, stropit cu acid în
1999. De fiecare dată, pictura a
fost restaurată cu multă migală.

Astăzi însă, vizitatorii care
trec pragul Rijksmuseum în 

Amsterdam pot admira Rondul
de noapte într�o formă cât mai
apropiată de original. Grație in �
teli genței artificiale și a unei copii
datând din secolul al XVII�lea, sa �
vanții au reușit să reconstituie
fragmentele pierdute care, apoi,
au fost imprimate pe pânză și
adău gate operei. 

„E chiar pasionant să vezi ta�
bloul. Pentru că este o operă pe

care o cunoști încă de când erai
copil și fiindcă te face să te simți
ca și cum te întorci 300 de ani în
trecut“, spune Taco Dibbits, direc�
torul Rijkmuseum.

Reconstrucția părților lipsă
ale lucrării s�a bazat în cea mai
mare parte pe copia realizată în
secolul al XVII�lea de către un alt
artist olandez, Gerrit Lundens.
Tabloul lui Ludens însă diferea de

cel al lui Rembrandt, perspectiva
era ușor modificată, la fel și colo�
ristica. Singura soluție de a apro�
pia copia de original a fost apelul
la tehnologia informatică. „Practic
a trebuit să trimitem inteligența la
școala de artă plastică“, explică
Robert Erdmann, cel care a coor�
dinat proiectul restaurării. 

„Pentru a reuși să reconsti�
tuim tabloul original, am antre�
nat trei rețele neuronale diferite
să lucreze împreună, o inteligență
artificială pe care am învățat�o
stilul lui Rembrandt, oferindu�i
exemple“, spune Erdmann. „Ceea
ce am făcut a fost să încercăm să
ghicim cât mai bine versiunea ori�
ginală a tabloului, fără a avea la
dispoziție mâna artistului.“

Computerul a comparat apoi
opera originală și copia și a recon�
stituit părțile pierdute. O muncă
atât de precisă, încât mașina a re�
plicat inclusiv micile crăpături în
straturile de vopsea.

Imaginea astfel rezultată a
fost imprimată pe pânză și fixată
pe patru cadre metalice în jurul
Rondului de noapte. „Schimbă in�
tegral compoziția tabloului lui
Rembrandt. Dar esențialul este
că, după atâtea secole, marele pic�
tor reușește încă să ne surprindă“,
spune Taco Dibbits. SDC

Rondul de noapte, reconstituit 
cu ajutorul inteligenței artificiale

Azi mă voi adresa în general stu �
denților facultăților cu profil teh�
nic și în special celor care studiază
autovehicule rutiere. Dacă eu vă
spun să fiți motorul unei noi
generații și voi înțelegeți că m�aș
referi la faptul că, vezi Doamne, tre�
buie să fiți atât de energici și
heirupiști încât restul de studenți
să prindă drag de învățătură, ați
ales greșit facultatea. Locul degus�
tătorilor de metafore este la Litere,

acolo unde se învață despre moto�
rul liric eminescian, care nici măcar
nu se numește așa, se cheamă izvor
al efluviilor ascuns în adâncul pă�
durii subconștiinței sale.

De la viitorii ingineri mă aștept
să văd că realizează exact ce scrie pe
foaie, adică un nou tip de motor care
să reziste pentru o generație în�
treagă. Fiecare dintre ei să fie impli�
cat în diverse proiecte de cercetare,
din care să vină cu piese revo lu �
ționare care, împreunate cu niște
șuruburi la fel de revoluționare, să
formeze super motorul cu am�
prentă de carbon negativă. 

În primul rând carburantul
trebuie să fie verde. La propriu. Din

frunze tăiate tot la propriu. Se
culeg buruienile dăunătoare din
culturile cerealiere și se taie mă�
runt, apoi se bagă la butoi să fer�
menteze. Obținem un fel de supă
primordială a super motorului, dar
nu îi spunem așa fiindcă nu con �
ține pătrunjel. E o cvasisupă care
colcăie de energie latentă și abia
așteaptă să propulseze orice. Cum
o facem să detoneze nu e problema
mea. Poate nici nu va detona, ci va
expanda prin trecere bruscă în
stare gazoasă, urmare a acțiunii
unui pulmon metalic care îi ali�
niază moleculele, activând�o. Un fel
de pârțâire a sinelui, sursă a unei
mari presiuni care va fi preluată de

blocul motor confecționat prin
prelucrarea gunoiului adunat din
zona Lacului Bâlea. Va rezista acest
bloc motor? Depinde de ponderea
neghinei și a pălămidei în cvasi�
supă, dar pentru asta avem ingineri
și rigle de calcul. 

Prevăd că motorul viitorului
va fi în trei timpi: admisie, detentă
și evacuare. Atenție, să nu confun�
dăm cvasisupa cu aerul compri�
mat, fiindcă acesta intră având deja
presiune, în timp ce a noastră ex�
pandează abia după admisie, acti�
vată fiind de către pulmon. 

Aceste momente trebuie per�
fect sincronizate pentru ca fiecare
din cei patru cilindri să acționeze pe

vilbrochen la microsecunda optimă. 
Galeria de evacuare ar trebui

să fie transparentă, dintr�un soi
de super sticlă și în ea să existe o
microseră care să consume dioxi�
dul de carbon rezultat din pâr �
țâirea sinelui, astfel ca în atmos� 
feră să fie eliminat oxigen de foto�
sinteză și, din când în când, câte
un castravete. SDC
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