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INTERVIU CU PIANISTUL DRAGOȘ CANTEA, DIRECTOR ARTISTIC AL CLASSIX FESTIVAL 2022

„Cred că moștenirea locului
își spune cuvântul: muzica
de cameră e iubită la Iași“ 
S-a încheiat ediția a treia a Festivalului de muzică de cameră
Classix, Iași, 13-19 februarie 2022, o aventură clasică
contemporană cu opt concerte în șapte zile, masterclassuri,
dezbateri, prelegeri, proiecții de film, un vernisaj și multă 

pasiune. Despre această reușită aplaudată de publicul ieșean,
dar și despre mizele și provocările unui festival muzical 
independent, am stat de vorbă pentru „Suplimentul de cultură“
cu directorul lui artistic, pianistul Dragoș Cantea. 

CĂTĂLIN SAVA 

Dragoș Cantea, suntem la final
de Classix 2022. Felicitări ție și
echipei, dar spune-mi cum a
fost pentru tine această a treia
ediție, în afară de extenuare? 

Mi�ai citit gândurile! (Râde.) A
fost entuziasmantă, cu o echipă
entuziastă! Mă bucur că festivalul
crește de la an la an și că nume
din ce în ce mai mari vin la Iași Și
în același timp mă bucură faptul
că reușim să ne păstrăm integri�
tatea și să creștem notorietatea
unui festival tânăr cum e Classix. 

Apropo de finaluri și ultima zi a
ediției știu că ți-ai dorit mult în
acest an Sonata pentru două
piane și percuție de Bartók. 
De ce? 

Așa cum în 2021 am fost surprins
că urma să oferim premiera locală
pentru Cvartet pentru sfârșitul
timpului de Olivier Messiaen, iată
că nici Sonata pentru două piane
și percuție de Bartók nu a fost in�
terpretată la Iași. Așa că e o am �
biție personală, dacă vrei, mai ales
că e strâns corelată cu ideea de in�
stinct, partea a bitematismului
Classix 2022, un instinct foarte
provocator de realizat și logistic,
nemaivorbind de numărul mare
și complexitatea instrumentelor
de percuție. O provocare a fost și
cea de a găsi două piane în Iași
pentru o sală importantă, un

Născut și crescut la Iași, Dragoș Cantea și-a petrecut primii optsprezece ani de educaţie artistică sub îndrumarea 
Ioanei Stănescu – un parteneriat desăvârșit cu premii internaţionale și concerte cu orchestrele filarmonice de top 

din ţară. După mutarea sa la Oslo în 2016, a debutat în Norvegia, Finlanda, Elveţia, Marea Britanie, Austria, colaborând cu o
varietate de dirijori, precum Radu Popa, Fergus MacAlpine, David Marcian, Ovidiu Bălan, Ștefan Novak până la muzicieni de
renume mondial precum Cristian Mandeal sau Kathryn Stott. Anul 2018 a marcat primele sale experienţe ca director artis-
tic, gestionând Anul Centenarului României în Norvegia. În 2019 a avut prima sa lansare pentru Grappa/ Simax, iar apariţii

ca solist în concerte pentru pian de Grieg și Mozart au fost difuzate de Televiziunea Naţională (TVR) de mai multe ori. 
Din 2020, deţine titlul de doctor în muzică, după o cercetare asupra creaţiei pentru pian a lui Leoš Janáček, 

supervizată de maestrul Cvartetului VOCES, Dan Prelipcean. 
Dragoș a fost invitat să fie membru al juriului în cadrul Competiţiei QMYPC 2021 din Singapore. De asemenea, a predat
masterclassuri în timpul competiţiei și în Finlanda. Dragoș este alumnus al Academiei Norvegiene de Muzică la clasele

Kathryn Stott și Håvard Gimse, iar din 2020 este cofondatorul și directorul artistic al Classix Festival. 
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lucru destul de greu. Și, nu în cele
din urmă, faptul că cei patru in �
strumentiști trebuie să fie cât mai
apropiați cu putință! 

E o miză aici dacă vorbim de pre-
miere locale sau naționale, fie că
vorbim de lucrări de la începutul
secolului XX, cum a fost cazul cu
Concertino de Janáček, fie de lu-
crări recente cum a fost cazul lu-
crărilor de Pēteris Vasks, Sofia
Gubaidulina sau Marcus Paus. E o
recuperare sau mai mult o cultu-
ralizare, un demers inițiatic? 

Nu mă gândesc la recuperare pen�
tru că nu consider că e un timp
pierdut, mai degrabă culturali�
zare. Cred că, pur și simplu, co �
incidențele au fost nefaste și îmi
mai place să cred că interesul pe
care îl acordăm lucrărilor de mu�
zică contemporană sau modernă
nu este unul izolat. La Iași există
Festivalul Muzicii Românești care
aduce de asemenea foarte multe
premiere. Concertul nr. 2 pentru
clarinet de Oleg Negruț, pe care 
l�a interpretat Daniel Paicu în
această ultimă zi de Classix, a fost
deja în prima audiție în acest fes�
tival ieșean. Interes există, dar noi
ne bucurăm și de un aplomb pe
care instituțiile tradiționale de
cultură nu îl mai pot manifesta
din varii motive. Tinerețea noas�
tră, poate ușor nebunească, ne
permite să îndrăznim abordarea
unui astfel de repertoriu. 

Pentru că ai adus vorba de nebu-
nie, cum e să faci un festival inde-

pendent la Iași?  

E un festival bazat pe încredere,
pentru că avem niște parteneri ex�
traordinari, atât partenerul nostru
principal, Kaufland România, cât și
partenerii culturali și diplomatici
precum Forumul Cultural Austriac,
Centrul Ceh, Centrul Cultural Ger�
man din Iași, Institutul Francez, In�
stitutul Polonez, Ambasada Norve �
giei în România, Ambasada Dane�
marcei în România sau Academia
Norvegiană din Oslo. Sunt parteneri

internațio nali, alături de parteneri
locali, precum Filarmonica „Mol�
dova“ Iași, Universitatea Națională
„George Enescu“ Iași sau Opera Na �
țională Română Iași. Sunt totuși
instituții care, iată, își dau mâna și
care înțeleg eforturile noastre pen�
tru a crea lucruri frumoase, dar este
și o încredere pe care o primim din
partea publicului ieșean, pentru că
așa cum spunea și directorul festi�
valului, Patricia Butucel, am vândut
un număr considerabil de abona�
mente încă înainte de a prezenta
programul festivalului, ceea ce în�
semnă mult. 

Patricia Butucel înseamnă
Asociația Industrii Creative,
Showberry , o experiență impre-
sionantă în domeniu și o persoa-
nă foarte activă în fruntea unei
echipe restrânse, cu destul de
puțini oameni în spatele scene-
lor. Cum e parteneriatul vostru?

Amândoi suntem foarte activi pe
bucățica noastră și cred că plane�
tele se aliază foarte bine între noi.
Ne completăm foarte bine, evi�
dent că ne și ciocnim de foarte
multe ori, dar într�un mod pro�
ductiv. Din orice ciocnire a noas�
tră rezultă o reacție care declan �
șează lucruri frumoase și asta mă
bucură, mă entuziasmează și am
încredere că va fi un parteneriat
de lungă durată. 

La Classix directorul artistic e
implicat și în programele de
concert: ai cântat solo sau
însoțit din Granados, Arvo Pärt,
Enescu și Janáček. De ce e im-
portant să fii și protagonist la un
festival pe care îl manageriezi,

artistic vorbind? 

Nu știu de ce e important, mie îmi
place să fiu pe scenă, scena e locul
în care mă simt acasă, cu toate
emoțiile de rigoare de a cânta „aca �
să“, care nu lipsesc niciodată! Mă
bucur să cânt cu prieteni, mă bucur
să cunosc oameni noi și la urma
urmei mă bucur să cânt în fața pu�
blicului meu, care m�a crescut. Mă

bucur să cânt în fața mentorilor
mei, fie că vorbim de Iona Stă�
nescu sau de Dan Prelipcean, sunt
oameni care și�au pus amprenta în
dezvoltarea mea și vreau să am
șansa să cânt în fața lor. 

Classix 2022 a sunat bine și a ară-
tat bine. Crezi că publicul începe
să se familiarizeze cu acest tip
nonconformist de concert pro-
pus de voi?  

După reacțiile oamenilor din sală,
un ferm da! Evident că vorbim de
lucruri care sunt încă experimen�
tale, vorbim de lucruri care mai
degrabă și�ar găsi locul într�un
muzeu de artă contemporană, dar
una peste alta sunt lucruri pe care
publicul ieșean începe să le îm �
brățișeze, care aproape că devin
obișnuință în cadrul festivalului.
Interdisciplinaritatea e la ea aca �
să și asta mă bucură. 

Pe lângă concerte, ediția de
anul acesta a avut și ceva
noutăți. Mai întâi, Classix in Art:
de ce crezi că e important ca oa-
menii care vin să performeze pe
scenă să lucreze cu tinerii din
Iași și nu numai? 

Din Iași și nu numai pentru că, în�
tr�adevăr, a fost un apel de master�
classuri la nivel național. Și pentru
că e o șansă pe care eu nu am avut�o!
Îmi aduc aminte din studenție de
foarte multe trenuri de noapte, și
nu la cușetă, între Iași și București,
cu care mergeam la Ateneu să par�
ticip la un masterclass cu cineva in�
vitat acolo și apoi să mă întorc cu
alt tren înapoi. Sunt eforturi mari,
sunt bani foarte mulți care se chel�
tuie în această direcție. Iată că prin
programul Classix in Art noi reu �
șim să dăm o mână de ajutor tine�
rilor în postura cărora mă aflam și
eu acum zece ani. 

Dacă tinerii muzicieni au fost
cuceriți, i-am văzut și la concer-
te cu ochii strălucind, cum au
reacționat profesorii lor? 

Eu vreau să cred că a fost un elan
colectiv… Am găsit mulți profesori
în sală, dar a trebuit să coordonez
și o colaborare între profesorii ti�
tulari și profesorii invitați ai mas�
terclassurilor, am văzut interes
din partea majorității și sper că
acest interes se va concretiza și în
edițiile viitoare. 

Acești tineri își doresc să se
perfecționeze, ceea ce e firesc și
de la sine înțeles. Crezi că un ast-
fel de festival poate urni lucrurile
în ceea ce înseamnă și tinerele
formații camerale autohtone, mă
gândesc la duo, trio, cvartet?  

O, Doamne! Aici Iașul se bucură
de o moștenire extraordinară, cu
cvartetul Voces, cu cvartetul Ad
Libitum, firește. Eu sper că da! La
Classix noi facem lucrurile într�o
manieră diferită. Personal sunt
un admirator al ideii de a aduce
oameni împreună la Iași, să facă
muzică timp de câteva zile și apoi
să expună un produs artistic care
da, poate părea uneori nefinisat.
Nu sunt ansambluri închegate și
care să fi studiat mult timp îm�
preună, dar este bucuria de a face
muzică de camera împreună și
sunt lucruri cumva diferite față
de ansambluri care respire ace �
lași aer timp de 25�40 de ani! Ră�
mâne de văzut ce vor învăța ti �
nerele generații din asta, cred că
moștenirea locului își spune cu�
vântul: muzica de cameră e iubită
la Iași și în rândul tinerilor, iar
faptul că ei au șansa să urce pe
scena festivalului e și acesta un
fapt promițător.   

O altă noutate a fost panelul
despre feminism în muzica clasi-
că la care au fost invitate sopra-
na și muzicologă Astrid Kvalbein,
rector al Academiei de Muzică
norvegiene, profesorul și muzi-
cologul Valentina Sandu Dediu și
dirijorul Cristian Lupeș, manage-
rul Filarmonicii din Sibiu. Tu ai
fost moderatorul acestei discuții,
care au fost concluziile? 

Mă bucur că dialogul a avut un
ton academic destul de minima�
list, ca să spun așa. Nu am intrat
într�o zonă greu digerabilă pentru
cei care au participat – ne�am bu�
curat de o prezență fizică destul de
numeroasă a studenților Universi�
tatea Naționale „George Enescu“
din Iași. A fost o discuție serioasă,
onestă, uneori amuzantă, care a
depășit granițele muzicii clasice și
care cred că a pus punctul pe i în
privința unui fenomen care se
adresează globalității. 

De la feminism la feminitate în
muzică, de care se leagă unul

dintre polii bitematismului Clas-
six 2022. De ce ai simțit nevoia să
aduci în atenție creația unor
femei compozitoare ca Sofia Gu-
baidulina, Pauline Viardot, Cecile
Chaminade (ce muzică surprin-

zătoare!) și Nadia Boulanger? 

Este un fapt de care nu trebuie să
ne mai fie teamă. Am avut și o pre�
legere susținută de Astrid Kval�
bein pe tema acestei excepții a
femeilor compozitoare în progra�
mul obișnuit al stagiunilor filar�
monice sau lirice. Evident că ele
reprezintă un lucru excepțional și
la Classix Festival. Dar dezbatem
acum acest fapt, pentru ca să de�
vină normalitate în edițiile viitoare.
Consider că ne ocupăm de un su�
biect tabu, incluzându�l într�o nor�
malitate viitoare. 

Al doilea palier tematic a fost cel
al instinctului, fie că a fost unul
animalier sau unul primar. De ce
te-ai oprit la instinct? 

Deși apreciez persoanele care pot să
adoarmă în sala de concerte – nu e
o stare în care ajungi foarte ușor! –,
încerc să combat aceste stări de re�
laxare ale publicului. Iar instinctul,
animalic, violent – numește�l cum
vrei –, primar, așa cum s�a numit și
un concert, este cel care ne poate
face să ne pierdem controlul, să ne
bazăm mai mult pe reflexe și mai
puțin pe rațiune și să ne bucurăm e
simpla existență. 

Sunt sigur că te-ai gândit deja la
ediția viitoare a Classix Festival,
așteptările sunt mari, ce ne poți
sune despre 2023? 

Nu prea multe, ca să fiu sincer, am
ceva planuri, dar sunt strict con �
fidențiale, mai mult, pot să spun că
nu sunt împărtășite nici măcar cu
echipa. Sunt ambiții de a crește fes�
tivalul, asta e cert, sunt ambiții de
a crea ansambluri din ce în ce mai
exotice, să le spunem așa, atât la
nivel de instru mentație cât și la
nivel de țări participante. Vreau ca
acest summit cameral mondial de
la Iași să se extindă! SDC
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În iarna lui 1968, o
săptămână după
moartea lui Karl
Barth, cel mai mare
teolog protestant al
secolului trecut, unul
din bunii cunoscători
ai operei lui a vorbit
despre el în cadrul
unui serviciu me -
morial ținut în To- 
ronto. Am regăsit
recent textul, apărut
într-un cunoscut

jurnal de teologie. Cu
oarecare surprindere,
am constatat că tema
în jurul căreia era
organizată această
oraison funèbre era
umorul lui Barth.

Ni se amintește astfel un episod
dintr�o călătorie făcută de el în
SUA, în programul căreia erau in�
cluse și câteva întâlniri cu stu �
denții. La o universitate din
Virginia, teologului elvețian, că�
ruia îi apăruseră la acea dată 

11 volume, dacă număr bine,
numai din fundamentala sa lucrare
de Dogmatică, i s�a pus întrebarea
care a fost cea mai importantă des�
coperire a carierei sale. Răspunsul
lui a fost: Jesus loves me/ This I
know/ For the Bible tells me so.
(Episodul a căpătat rapid alte for�
mulări anecdotice – un reporter 
l�ar fi întrebat cum poate rezuma
sistemul lui teologic și Barth ar fi
răspuns cu cuvintele acestui imn
cântat mai ales de copii –, dar din
câte știu aceasta este singura rela�
tare a lui într�o sursă academică.) 

Pe de�o parte, momentul e in�
teresant pentru că surprinde ob�
sesia modernă, de tip Reader’s
Digest pentru simplificare, pen�
tru a lua ce e mai bun din filosofie
sau literatură fără a mai „pierde
timpul“. („Care este mesajul cărții
dvs. de 700 de pagini Cum să ne
trăim viața?“ „Să fim buni!“ „Păi
ziceți așa!“) Această atitudine,
care ignoră faptul ultrabanal că
încercarea de a desluși mesajul
este adesea mesajul însuși, vine
desigur și dintr�o sănătoasă sus�
piciune că o construcție compli�
cată care nu se lasă în nici un fel
sintetizată s�ar putea să nu aibă
de fapt nici o miză. Adevărul e
însă că, pur și simplu, adesea în

cultură frumusețea unei analize
depinde de nuanțe, iar ele, prin
definiție, nu se pot rezuma.

Pe de altă parte, răspunsul lui
Barth este extraordinar pentru
modestia cu care bătrânul teolog
acceptă să intre în joc. Răspunsul
lui este cel al unui om care nu se
consideră atât de important încât
să nu mai accepte întrebările
reducționiste, sau cele care i s�au
pus deja de o sută de ori; al unui
om care știe că răspunsurile de�
pind nu numai de întrebări, dar și
de cei care le pun. În fine, cuvin�
tele lui sunt ale cuiva care știe (îl
citez pe Barth) că „un teolog că�
ruia munca sa nu îi aduce bucurie
nu se poate numi teolog“.

Autorul elogiului, M. Rums�
cheidt, îl numește pe Barth „teolo�
gul fericit“, legând asta în bună
măsură de faptul că avea umor, și
anume un umor venit din cre �
dință. El citează acest pasaj din
Barth: „Îngerii râd de bătrânul
Karl. Râd pentru că el încearcă să
prindă adevărul despre Dumne�
zeu într�o carte de Dogmatică!“,
râd pentru că fiecare volum e mai
gros decât cel de dinainte. Însă și
mai tare ei „râd de oamenii care
scriu așa mult despre Karl Barth!“.
Legat tot de această calitate 

fundamentală de a nu te lua prea
în serios, Barth însuși îl citează
undeva pe Luther, care zice la rân�
dul lui: atunci când te umfli mai
mult în pene cu cărțile tale, cu
predicile tale magnifice și cu cât
te laudă alții, e momentul să îți
duci mâinile la urechi și acolo vei
găsi o pereche superbă de urechi
lungi de măgar…

Mai e ceva simpatic în cuvânta�
rea lui Rumscheidt: ideea că, spune
el, onoarea potrivită pentru marele
teolog din Basel ar fi fost să pri�
mească un doctorat humoris causa.
Gluma e îndoielnică, bineînțeles,
cum pot fi majoritatea jocurilor de
cuvinte; dar ce contează aici este
curajul de a face o clipă penitența
bucuroasă a vulnerabilității și fri �
volității. De a fi adică, o clipă, în
pantaloni scurți, în locul ținutei
scorțoase și cernite. SDC

Un teolog la ananghie

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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Trei crize se suprapun în acest
moment, iar românii sunt
năuciți, dar și îngrijorați de ceea
ce văd în jurul lor. Trecem proba�
bil prin cel mai nefericit moment
din ultimii 15 ani, de când am
aderat la Uniunea Europeană.

De doi ani și jumătate trăim o pan�
demie cruntă care ne macină nervii
și ne afectează tuturor viețile. Lu�
crurile sunt pe cale să se calmeze
(cifrele Covid din ultima săptă�
mână sunt încurajatoare), dar ni�
meni nu poate profeți dacă va mai
exista și un val șase sau dacă va�
rianta Omicron a fost ultima
reprezentație Covid. În mod cert,
viața va reveni (aproape) la normal
din această primăvară, dar pla�
nează unele suspiciuni privind ceea
ce s�ar putea întâmpla din toamna
lui 2022 încolo. În orice caz, pande�
mia e pe cale să ia o pauză, iar cu
puțin noroc vom reveni la normali�
tate în doar câteva săptămâni.

O a doua criză, în desfășura �
re, este cea legată de tensiunile

majore de la granița Ucrainei cu
Rusia. Asistăm la o desfășurare de
forțe militare cum n�am mai văzut
până acum, în jur de 150.000 mili�
tari ruși fiind masați în jurul
Ucrainei. Credeam că am depășit
faza bătăliilor tradițio nale, cu tan�
curi și zeci de mii de soldați, cum
se întâmpla în urmă cu zeci de ani.
Se poartă negocieri intense în
aceste zile, dar amenințarea răz�
boiului nu a dispărut, chiar dacă
rușii dau asigurări că încet�încet
militarii se retrag în cazărmi.
Plutește în continuare incertitudi�
nea, iar declarațiile oficiale se bat
cap în cap cu situația reală de pe

teren. Apar tot felul de provocări
la granița Ucrainei, iar lucrurile
pot escalada în orice moment. 

Aici în România nu avem mo�
tive de teamă deși când auzi des�
pre război nu departe de țara ta
nu prea ai motive să fii liniștit.
Suntem sub umbrela NATO și am
văzut deja ce înseamnă aparte �
nența noastră la această struc�
tură. Secretarul general NATO,
Jens Stoltenberg, s�a aflat recent
în România, iar garanțiile date
țării noastre rămân solide. Pentru
prima dată ne simțim apărați. Nu
suntem singuri și știm că ne
putem baza pe cineva în caz de
nevoie. Însă, dincolo de garanții,
amenințarea armelor persistă, iar
în această parte a Europei re �
simțim de săptămâni bune un dis�
confort major.

A treia criză este cea econo�
mică. Încă nu ne�a lovit, dar o
vedem la orizont. Întâi a picat
bomba cu facturile la energie.
Duble sau chiar triple în unele ca�
zuri. Întrebarea este unde au fost

cei din guvern pentru că semnale
că se întâmplă ceva în neregulă cu
prețurile din energie au tot fost?
Unde erau liderii partidelor din
coaliția guvernamentală când
doar se discuta despre varianta
creșterii peste măsură a prețu �
rilor la gaz și energie electrică? 
N�am văzut vreo analiză temei�
nică pe acest subiect, ci doar pom�
pieri politici mărunți care habar
n�au despre ce vorbesc. 

Drept urmare, românii au în�
ceput să primească deja facturile
mărite, însă partea proastă e că încă
n�am văzut tot. Prețurile uriașe la
gaz și energie au aprins întreaga
economie. Sunt afectate deja fir�
mele românești. De fapt nu scapă
nimeni. Cei din agricultură vorbesc
de scumpirea produselor de două�
trei ori în această primăvară. Și
brutarii spun că așa ceva nu au mai
trăit și că prețul pâinii va exploda. 

Ne întrebăm cu toții ce face
statul român pentru a�i proteja pe
consumatori? Nu e suficientă
com pensarea facturilor, pentru

că tăvălugul va lovi tot, de la A la
Z, de la mic la mare. 

Urmează luni cumplite, iar eco�
nomia va resimți din plin acest șoc.
Vedem deja rezultate sub așteptări
în ultimul trimestru din 2021, iar
economiștii vorbesc încă timid, ce�i
drept, despre o criză economică se�
rioasă. Ieșim din pandemie, dar ne
lovește trenul inflației. Putem spera
la ceva creșteri de salarii, dar asta e
doar soluție de moment dacă nu se
vor calma prețurile. 

În plan politic cele trei crize
au efecte nebănuite, iar AUR stă la
cotitură. Partidul lui George Si�
mion nu are soluții economice
(povestea cu salvatorul Călin Geor �
gescu e o glumă), dar sucește des�
tule minți. Aud că va urma un
miting uriaș la sfârșitul acestei
luni, asumat de AUR, iar povestea
economică va fi de această dată pe
primul plan. S�a terminat nebu�
nia din stradă cu măștile și cu
pandemia, poate începe festivalul
naționalisto�populist. Cică și Dan
Diaconescu e gata să pună umă�
rul. Nu de alta, dar unii români
încă așteaptă cei 20.000 de euro
pe care DD i�a promis în urmă cu
exact 10 ani. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cele trei crize. Posibile efecte

În anii de după încheierea sta�
giului militar m�am întrebat
adesea cât de utile vor fi fost cele
șaisprezece luni de așa�zisă
instrucție în cazul unui război
adevărat, cu mobilizarea gene�
rală a rezerviștilor și trimiterea
lor pe front.

Dar răspunsul mi�l dăduse chiar
în timpul armatei unul dintre
ofițerii unității unde mi�am târât
AMR�ul (zilele care „au mai ră �
mas“) până la liberare. Din când
în când ofițerul respectiv, exaspe�
rat de neputința noastră de a
mărșălui în front sau de a ne gru �
pa rapid în nu știu ce formație,
ofta zgomotos și exclama: „Ai�ai,
vai de p...a ei, armată cu cai de
lemn!“. Mi se pare cel mai exact
diagnostic pus pregătirii militare
ce se făcea pe vremea când era
obligatorie și când, teoretic, țara
gemea de bărbați instruiți, gata să
fie chemați sub arme.

Am povestit anterior cât de
rare au fost ocaziile în care am
tras de�adevăratelea cu pistolul�

mitralieră pe care altfel îl căram
zi de zi după noi. În fiecare grupă
exista însă și un purtător de AG,
adică aruncător de grenade (mo�
delul AG�7, pare�mi�se). Și nu
greșesc când spun „purtător“: ne�
fericitul care căra după el ditamai
AG�ul n�a tras niciodată cu el –
nici unul din purtătorii de AG din
unitate n�a făcut�o. Proiectilele
erau scumpe, mult mai scumpe
decât cartușele, iar anii 1980 au
fost ani de economii drastice, in�
clusiv în armată. E drept că pe
hârtie se raportau trageri perio�
dice, cum altfel? Pe hârtie eram la
fel de instruiți ca absolvenții de
West Point.

Multe se făceau pe hârtie, așa
cum se întâmplă dintotdeauna în
România. Unul din lucrurile cu
care ne speriau ofițerii și soldații
din contingentele mai vechi erau
alarmele, în special alarmele de
noapte, în care trebuia să ne tre�
zim, să ne echipăm și să ajungem
cât mai repede în poziții de luptă.
Performanțele soldaților erau mo �
nitorizate și unitatea primea un

calificativ – bun sau prost. Dacă
erai evaluat prost la o alarmă,
ofițerii din unitate nu mai puteau
spera la avansări rapide, ba chiar
riscau sancțiuni, fiindcă nu�și in�
struiau oamenii să reac ționeze
rapid, deci n�ar fi făcut față la un
atac neanunțat al duș manului.

Așa suna teoria. În realitate,
din cele trei alarme prin care am
trecut, nici una nu a fost cu adevă�
rat o surpriză. Ofițerii unității aflau
dinainte, vestea se strecura la sub �
ordonați, iar seara, la stingere, toți
soldații se culcau cât mai îm bră �
cați, pregătiți să sară din pat la pri�
mul sunet al alarmei. Chiar și așa,
în momentul exer cițiului propriu�
zis se iscau o buluceală și o învăl �
mășeală teribile, ne ciocneam unii
de alții, armele din rastele erau
luate de�a valma – și tot nu ne în�
cadram într�un interval de timp
mulțumitor. Doar că echipa de
monitorizare venită din afară nu
era „dușmanul“, te puteai înțelege
cu ea, iar comandanții noștri asta
și făceau. Așa că, deși eu ajungeam
în postul de pază după douăzeci de

minute, cu bocancii puși invers,
vestonul descheiat și o armă luată
la întâmplare, calificativul unității
era mereu „foarte bine“, dacă nu
chiar „excelent“.

Țin minte bine cea mai elabo�
rată alarmă pe care am trăit�o, sin�
gura care a durat mai mult de două
ore. Misiunea noastră era să ieșim
din unitate și să mergem naiba știe
unde. Era iarnă, era 4�5 dimineața
și noi am pornit�o pe întinderea
albă a Bărăganului, afundându�ne
în zăpadă până la genunchi. Am
mers așa, ca bezmeticii, fără să știm
de ce, fiindcă pifanul nu trebuie să
știe, ci să execute. 

Misiunea o știa doar ofițerul
care ne însoțea. În fine, tot mer�
gând prin albul acela fără repere,
uzi, înghețați și ne fericiți, am văzut
că mijește de ziuă. Undeva în fața
noastră se distingea un gard de
sârmă ghimpată, dincolo de care se
înălțau, pătră țoase, niște cazărmi.
Se uită ofițerul nostru, ne adună
părintește pe lângă el și întreabă:
„Ei, băieți, dacă ar fi să atacăm uni�
tatea asta, ce strategie ziceți voi să

aplicăm?“. Unul din sergenți se uită
la el, se uită în zare, spre unitatea
aceea, și zice: „To’aș lent�major, da’
aia�i unitatea noastră!“. Ofițerul l�a
privit uluit, s�a uitat mai bine, apoi
a anunțat cu glasul autorității: „Așa�i,
măi băieți! Atunci hai să mergem
acolo“. Am mers acolo, am intrat în
unitatea peste care nimeriserăm
mergând în cerc – cu tot cu busola
ofițerului – și ne�am vârât la căl�
dură, în cazarmă. Camarazii noștri
își continuau undeva exercițiul și
au apărut abia peste vreo patru ore.
Nici azi nu știu ce misiune om fi
avut atunci.

Armată cu cai de lemn. Chiar
așa. Și uite că de�acum am intrat în
NATO. Să ne apere ei dacă o fi să ne
apere cineva. Că într�un soldat in�
struit ca mine eu, unul, n�aș avea
nici cea mai mică încredere. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Armată cu cai de lemn (III)
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În 2006, parcă prin
octombrie, am fost
părtaș la eleganta
lansare a monu men -
talului volum bio -
grafic dedicat de Ioan
Big la fel de mo -
numentalei trupe
Rolling Stones. Sin -
drofia s-a ținut într-un
local din buricul
Bucureștilor, cu
invitați de marcă și
licori subțiri. Așa
cereau evenimentul
și obiceiurile proti -
pen dadei rockultu-
rale, care căpăta
importanța cuvenită
sub preșe dinția
„împăratului cu
bască“ (după cum
avea să fie denumit
ulterior agitatul
marinar părăsit de
echipaj ca un odios
căpitan de pirați pe 
o insulă pustie). 

La terminarea amabilităților și a
băuturii gratuite, văzând noi ustu �
rătoarele prețuri afișate la bar,
cinci prieteni care ne întâlneam
rar, fiind răspândiți prin țară, ne�am
hotărât să căutăm o cârciumă pe
buzunarul nostru. Berti Barbera
ne�a îndrumat spre o astfel de
locantă, aflată undeva prin centrul
vechi, nu�i mai rețin numele, nici
strada. Acolo era și�un program
concertant, cu o trupă înghesuită
pe scena micuță, însă vizibilă. 

FIGURA LUMINOASĂ,
DEDICATĂ, SURPRINSĂ,
PASIONATĂ

Ne�am așezat pe scaune, am co �
mandat câteva beri și, gustându�le
precauți, povesteam ce�am mai
făcut, fără să fim prea atenți la

atmosfera îmbâcsită de fum sau la
muzica nepretențioasă, corect fă �
cută. Puteam să ghicim predi lecția
publicului pentru ceva ecletic, hi �
turi mai vechi din zona AOR, unele
plictisitoare, fiindu�ne ultracunos �
cute, alte mai interesante prin
acrobațiile instrumentale executa �
te de inimoșii băieți. Presupun că
mai cântaseră cu Barbera, deoa �
rece l�au invitat să susțină partea

vocală a câtorva melodii. Sigur nu
mai știu câte piese au parcurs
împreună, până când lui Berti i�a
venit ideea să înceapă una tocmai
înfiptă în vârful topurilor din toată
lumea și�n urechile ciulite spre
noutăți ale comese nilor din acea
noapte vechi bucureșteană: I Don’t
Feel Like Dancin’’ – Scissor Sisters.
Doamne, ce�a urmat! Trebuia să fi
avut cu mine camera video să

filmez dansul ascultătorilor scu �
lați de pe scaune, plăcerea și bu �
curia lor, strigătele extaziate
ș.a.m.d. Nu știu de câte ori s�a cân �
tat atunci piesa aia, și cred că nici
Berti nu mai ține minte. Îmi stă �
ruie pe retină figura lui în timp ce
cânta: luminoasă, dedicată, sur �
prinsă, pasionată! Și plină de
mulțumire că a stârnit asemenea
reacție!

Senzațiile acelei seri debor �
dante mi�au revenit în carne cu
întâia piesă a noului album scos de
trupa engleză Bastille – Give Me
The Future (2022, EMI/Republic):
Distorted Light Beam. Primele
versuri sună astfel:

„It isn’t enough to start a riot
Distort the light beam until 

I like me
It isn’t enough, if this is 

real life
I’ll stick to dreaming, come

see what I see”

POȚI FI ORICINE 
ȘI POȚI TRĂI ORICÂT

Melodia e ritmată absolut cuce ri �
tor, iar la secunda 45 ești în
miș care. Dar cum să dansezi și să
te simți bine când cântecele vor �
besc despre chestiuni dificile, pe
care aproape orice pământean

conectat la ritmul vieții contem �
porane le întâmpină zilnic? Când
nici noaptea nu poate scăpa de
stresul existenței sub presiunea
sarcinilor uzuale slujbei sau ocu �
pațiilor sale, ce�i mai rămâne
omu lui? Doar iluzia altei vieți. Și
dacă nu oricine poate evada în
sălbăticie (ca într�o emisiune de la
BBC) ori nu poate avea „drugs,
fame and money“ (vezi piesa Club
57), atunci vine ispita „vieții“ al �
ternative, propusă insistent de
realitatea virtuală. Acolo poți fi
oricine și poți trăi oricât, în orice
epocă și în orice ambient. Ai vrea
să părăsești așa ceva? „Când kilo �
metri de frumusețe falsă sunt buni
pentru mine și pentru tine, de ce
am pleca de acolo?“ 

Întrebarea lui Dan Smith, com �
pozitor și textier al trupei cu nume
de pușcărie, traduce o evidență ig �
norată de mulțimea care se avântă
bezmetic spre acea realitate apa �
rent deschisă: liber tatea de a fi
oricine este închisoarea în care ești
un nimeni. Contează că angoasele
zburdă pe ritmuri dansante. Vii �
torul e la fel ca trecutul: distracție
sau nimic! Bastille! SDC

Bastilia distracției
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Deținător a trei premii Oscar (My
Left Foot/ Piciorul meu stâng –
1990, There Will Be Blood/ Va
curge sânge – 2008, Lincoln –
2013), actorul e cunoscut la nivel
mondial. Seriozitatea cu care abor �
dează meseria i�a adus admirația
colegilor și fanilor. Tinerii îl con�
sideră un model de urmat și în�
cearcă să afle din tainele stilului
care l�a propulsat. 

O întrebare a revenit recu�
rent în dialogurile cu presa: cum
își alege rolurile? Pentru multe
staruri, un cuvânt decisiv de spus
îl au managerii sau impresarii.
Criteriile acestora țin mai ales de
parametri precum cota regizoru�
lui, genul filmului, tipul de perso�
naj, partenerii de distribuție.
Perspectiva lor urmărește condi�
ționalități de rating, de așteptări
ale suporterilor, adică de itemi
care condiționează ascensiunea
în carieră, menținerea într�un
trend ascendent, în vizorul presei
și al publicului. 

Sunt însă și artiști precum
Daniel Day Lewis, pentru care de�
terminante sunt condiționali tă �
țile artistice, măsura în care
rezonează cu partitura viitoare. Îi
plac rolurile complicate, pentru
care se reinventează de fiecare
dată. Odată personajul acceptat,
Day�Lewis se scufundă efectiv în
datele biografiei inventate, pe care
și�o asumă ca identitate temporară
și lucrează pentru a i se potrivi
perfect. În discursul de mulțumire
de la festivitatea de atribuire a 

Oscarului pentru Lincoln, Day�Lewis
a și făcut o trimitere în glumă – re�
gistrul obișnuit al întregii gale – la
seria de personaje cu care soția sa
a trebuit să conviețuiască în timpul
mariajului. 

ACTORUL 
ȘI-A RAFINAT 
PROPRIA METODĂ

Uite cum procedează. Pentru The
Last of the Mohicans/ Ultimul mo�
hican (1992, regia Michael Mann)
s�a izolat în natură vreo șase luni,
ca să priceapă modul de viață al
indigenilor americani. Pentru The
Boxer/ Boxerul (1997, regia Jim
Sheridan), a făcut antrenamente
un an și jumătate, până când a
considerat că a atins punctul în
care poate fi credibil. Exersează
luni la rând în avans, se impreg�
nează cu datele rolului până la fil�
mări, iar pe platouri insistă să reia
anumite scene până când e satis�
făcut de felul în care le�a rezolvat.
Ajunge să se confunde cu perso�
najul și îi ia apoi niște timp ca 

să se extragă din datele acestuia și
să revină la sine însuși. 

Actorul și�a rafinat propria
metodă: „O parte a meseriei de
actor este să te drenezi emoțional.
Absorbi datele personajului, te
hrănești cu ele o perioadă, atâta cât
ai nevoie, în acest caz (Abraham
Lincoln, n.m.) un an, apoi treaba ta
este să te scurgi pe tine însuți în
ceea ce trebuie să oferi publicului“. 

Day�Lewis a studiat in Marea
Britanie, la Bristol Old Vic Thea�
tre School, unde se preda actoria
pe baza teoriei lui Stanislavski și
a metodei pe care Lee Strasberg a
perfectat�o, sugerând substitui�
rea, care, susține el, i s�a potrivit. 

Metodele actoricești nu sunt
protocoale științifice, artistul tre�
buie să descopere pe ce se poate
mula, ce anume e mai productiv
sub aspect creativ pentru sine. Iar
asta echivalează cu a reuși să
stabilești o comuniune cu spectato�
rul, făcându�ți personajul credibil.
Pentru Abraham Lincoln a ezitat
aproape un deceniu până să ac�
cepte să�l joace. Opțiunea finală se

bazează mereu pe un soi de reacție
fizică pe care o resimte. Abia ulte�
rior își dă consim ță mân tul. „Ceea ce
alegi să faci e, de fapt, o cale de au�
toexplorare prin intermediul unei
alte vieți [a personajului, n.m.].“ 

PUNCTUL TERMINUS 
AL UNEI CARIERE

Procesul de extragere din rol, de
revenire la viața reală e la fel de
complex precum cel de asumare a
lui. Și acesta cere timp și efort.
Pentru Gangs of New York/ Ban�
dele din New York (2002, Martin
Scorsese) a învățat să tranșeze
animale la abator, a deprins arun�
catul cuțitelor cu artiști de circ și
a ascultat în buclă melodiile lui
Eminem pentru a intra într�o
stare de furie generalizată. După
filmări, s�a surprins preț de câ�
teva luni vorbind în cotidian cu
accentul lucrat pentru film. 

După Phantom Thread/ Firul
fantomă a apreciat că a atins o li�
mită dincolo de care ar fi pericu�
los să continue să devină altul.

Designerul Raynolds Woodcock
pe care l�a interpretat l�a marcat
atât de mult, încât a ajuns ultimul
personaj întruchipat. 

A înțelege că ai atins un prag
cu risc e o altă calitate necesară în
meserie. Întrucât sunt necesare
timp și activități alternative pen�
tru regenerarea resurselor crea�
tive, a inspirației. Și în această
privință e surprinzător. A făcut
cursuri de cizmărie în Italia, voia
o meserie a concretului, care să
echilibreze componenta artistică
a vieții. Practica aceasta manuală
vine dintr�o trebuință de real, de
o îndeletnicire complet opusă
volatilității artistice. 

Perioadele sabatice se înscriu
pe aceeași linie a extragerii din im�
aginar și dedublare. După Boxerul a
stat cinci ani și n�a mai jucat nimic.
La fel după Lincoln, încă cinci ani
departe de lumina reflectoarelor.
Ca să se reîncarce. Firul fantomă
pare să fie punctul terminus al unei
cariere la care actorul visa încă de la
12 ani, pe care o considera o moda�
litate de�a explora lumea. SDC
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Daniel Day-Lewis, confundarea 
cu personajul și nevoia de concret 

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

După ce a făcut o nouă creație extraordinară, în
Phantom Thread/ Firul fantomă (2017, regia Paul
Thomas Anderson), la finalul filmărilor Daniel Day-

Lewis a anunțat că se retrage din profesie. Și a
refuzat sistematic să vizioneze producția în forma 
ei post-montaj.
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INTERVIU CU PROZATOAREA SIMONA GOȘU 

„Scriu pe placul meu, 
fără să urmez idei prestabilite“

ALINA VÎLCAN

FRAGIL. Cum ai început să scrii
proză și cum a apărut volumul
de povestiri Fragil (Editura Poli-
rom, 2020)? În cât timp ți-ai
scris cartea de debut și cum a
arătat acel timp pentru tine,
cum ai lucrat?

Am scris povestirile între 2016 și
2020, printre traduceri, treburi cas�
nice și alte obligații de familie. Am
lucrat când mi�a permis programul,
au fost perioade când am preferat să
renunț la ieșiri, vacanțe cu ai mei ca
să�mi pot termina prozele. Prefer să
lucrez în prima parte a zilei, în
liniște, caut să fiu singură. Când e
plină casa, chiar dacă reușesc să am
„o ușă închisă“, tot mi se pare că�i
aud pe�ai mei strigându�mă și nu
mă pot concentra. Am predat ma�
nuscrisul Editurii Polirom chiar la
începutul pandemiei. M�a bucurat
nespus vestea că avea să apară în
toamnă. Și pentru mine a fost o pe�
rioadă plină de frici, incertitudini. 

PERSONAJE. În centrul poves-
tirilor din volum regăsim mai
ales personaje-copii. De ce o
astfel de alegere și cum s-a con-
turat toată această galerie de
personaje?

Nu a fost o alegere conștientă. Am
scris firesc, fără să�mi propun o te�
matică, cred că am o abordare
foarte simplă asupra scrisului.
Odată ce mi se conturau în minte
personajele, intriga, detaliile, tre�
buia doar să fac o schemă și apoi
mă apucam să povestesc. Cred că
îmi lipsește latura asta, pe care o au
scriitorii consacrați, „de meserie“,

Fragil, cartea de proză scurtă a Simonei Goșu, apărută la Edi-
tura Polirom în primul an de pandemie și disponibilă de la
sfârșitul anului trecut și în ediție de buzunar, a reușit să
atragă deopotrivă atenția publicului și a specialiștilor de 
la noi, ceea ce se întâmplă rar în cazul volumelor de debut.
Povestirile aduc în prim-plan o fermecătoare galerie de 

personaje-copil prin intermediul cărora lumea i se arată 
cititorului altfel, transformată prin detalii surprinzătoare, la
care autoarea ne face astfel atenți. De unde vin toate aceste
personaje, au ele ceva din copilăria prozatoarei, cum să scrii
o carte de debut care să se facă remarcată? Sunt câteva 
dintre întrebările pe care i le-am adresat Simonei Goșu. 
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de a teoretiza, de a formula princi�
pii conștient, de a urmări o anumită
direcție – poate pentru că scriu
dintr�un soi de egoism, scriu în pri�
mul rând pentru mine, pentru a�mi
satisface mie anumite dorințe,
nevoi. Scriu pe placul meu, fără să
urmez idei prestabilite. În general,
nu am o gândire analitică, prin ur�
mare îmi lipsește o abordare struc�
turată asupra scrisului, literaturii.
Mi s�a întâmplat ca, în compania
unor scriitori care au această abor�
dare teoretizantă, să devin confuză. 

COPILĂRIE. Și pentru că poves-
tirile tale aduc în prim-plan co-
pilăria, nu pot să nu te întreb
cum ai copilărit. Sunt și unele
aspecte din copilăria ta pe care
le regăsim prelucrate literar în
Fragil?

Am copilărit în București, cu gașca
de copii de la bloc, cu mulți dintre
ei eram colegă de școală, ne jucam
în fața scării, pe etaje, stăteam
mult afară – de multe ori și din
cauză că�mi pierdeam cheia de la
gât. Obișnuiam să aduc acasă
câini fără stăpân sau bolnavi. Ca
mulți copii din România, petre�
ceam vacanțele la bunici, într�un
sat ca din poveste. Mergeam la fân,
la adunatul fructelor, căram apă
de la fântână. Mă fascinau toți puii
de animale, stăteam de dimineața
până seara printre iezi, găini, viței. 

Cred că le�am dat copiilor din
Fragil frânturi din mine, din copiii
generației mele, dar și din cei de
astăzi, din fiul și fiica mea. Până
prin clasa a opta eram mai chubby,
exact ca Mario din „Cinema cen�
tral“, de exemplu. Nu înțelegeam
matematica, mă pasionau româna
și limbile străine, eram recitatorul
clasei – în „Negresa“ apare o fetiță
recitând, tot ca ea, îmi urcam
ambii genunchi pe scaun când mă
puneau profesorii să răspund, îmi
imitam profesorii din gimnaziu
spre amu za mentul colegilor. Mă
jucam de�a profa cu păpușile, pre�
cum Adela din „Secrete“. Și ar mai
fi crâmpeie din mine, cred că nici
nu�mi mai dau seama care. 

RECEPTARE. Volumul tău a fost
una dintre cărțile românești de
anul trecut foarte bine primite,
atât de public (se regăsește pe
lista celor mai vândute zece cărți
de literatură română de la Poli-
rom, în 2021), cât și de
specialiști, obținând Premiul re-
vistei „Observator cultural“ pen-
tru Debut sau Premiul „Sofia Nă-
dejde“ pentru Literatură Scrisă
de Femei și fiind, de asemenea,
nominalizat la Premiile Uniunii
Scriitorilor din România. Ce

așteptări aveai de la prima ta
carte și cum s-au potrivit aces-
tea cu realitatea post-publicare?

Fragil a apărut în plină pandemie,
cum ziceam, când totul devenise
greu de anticipat, aș zice că publi�
carea însăși a fost o bucurie nes pe �
rată, având în vedere contextul.
Mi�am dorit, în primul rând, să fie o
carte citită. Și cred că lucrul acesta 
s�a întâmplat – cel dintâi tiraj a fost
suplimentat, iar la sfârșitul lui 2021 a
ieșit ediția de buzunar în colecția Top
10. Însă nu m�am gândit că va avea o
primire așa bună. Până la urmă, era
vorba de un volum de povestiri al
unei debutante. Sunt recunoscătoare
întregii echipe Polirom pentru în�
credere, pentru toate sfaturile și co�
laborarea excelente.

CITITORUL. Fragil a fost desem-
nată și cea mai îndrăgită carte
de liceeni, la Festivalul
Internațional de Literatură și
Traducere Iași 2021. Cum  au
fost pentru tine zilele petrecute
la Iași, la FILIT? Cum te raportezi
la publicul tânăr, într-o țară în
care toate sondajele ne de-
monstrează cât de puțin se
citește? Ai speranța că noua
generație va schimba lucrurile
în această privință?

Am ajuns la Iași în a treia zi de fes�
tival și nici atunci nu știam că este
pe lista cărților nominalizate la
premiul pentru cea mai îndrăgită
carte de liceeni. Când vizitam Casa
Muzeelor, câțiva elevi, voluntari în
cadrul FILIT 2021, mi�au cerut au�
tografe și de la ei am aflat de nomi �
nalizare, mi�au vorbit așa frumos
despre povestirile din volum. Cele
trei zile petrecute la FILIT au fost
intense, pline de emoții, întâlniri
cu jurnaliști, scriitori și cititori. 

Observ în jurul meu copii, ado �
lescenți care vorbesc despre cărți,
autori – nu neapărat de li teratură,
dar aș zice că, cel puțin în cercul
meu, tinerii citesc, sunt la curent cu
evenimentele importante din viața
socială, politică, culturală, știu de
unde să își ia informațiile corecte și
recunosc fake news. Poate că citesc
altfel, preferă mediile virtuale, on�
line, formatul electronic, tutorialele
de pe YouTube și au tendința să�și
aleagă, la vârsta asta, mai degrabă
lecturi de non�ficțiune, geografie, is�
torie, politică, științe. Pro ba bil că la
vârsta maturității se vor apropia mai
mult și de literatură.  

STIL. În prezentarea cărții tale,
Marius Chivu nota: „Cu aceste
remarcabile proze de debut, Si-
mona Goșu nu datorează nimic
tradiției literare de la noi“. Cum
te raportezi la această tradiție?

Și apoi, care sunt autorii (de ori-
când și de oriunde) cărora simți
că le datorezi cel mai mult ca
scriitoare, ca voce?

Nu știu să spun, e o întrebare grea.
Sunt autori români din toate
epocile literare, care mi�au rămas în
suflet, începând cu literatura veche,
perioada modernă, continuând cu
marii clasici, cu scriitorii interbelici,
postbelici, până în prezent. 

Citesc și recitesc cărți de ori �
când și de oriunde, învăț și des �
copăr mereu formule stilistice,
narative, structurale, alegeri inte �
ligente de perspective narative, po �
vești și personaje fascinante, preo� 
 cupări, tematici și abordări diverse în
literatură. Iubesc căr țile Adrianei Bit�
tel, ale Ioanei Pârvu lescu, Dorei Pavel,
ale lui Mircea Cărtărescu, ale Ga �
brielei Adameș teanu, ca să amintesc
doar câteva nume de la noi, în
aceeași măsură în care iubesc cărțile
lui Alice Munro, Margaret Atwood,
ale Elenei Ferrante, ale lui Cehov,
Truman Capote, Carson McCullers
sau Ian McEwan, dar cum ar fi să�mi
închipui că le datorez ceva ca au�
toare? Cred că m�aș amăgi, însă pot
să spun cu certitudine că le datorez
enorm ca cititor. Cărțile unor astfel
de profesioniști extraordinari ai
scrisului mă ajută să mă înțeleg mai
bine pe mine și pe cei din jur, să fiu
mai tolerantă, să trec peste situații
grele de viață, îmi aduc liniște, îmi
redau încredere în oameni și în ros�
tul nostru pe pământ. 

COTIDIAN. Cum arată o zi
obișnuită pentru tine? Cât timp
îți ocupă activitățile de traduce-
re, cât timp îți rămâne pentru
scris, ce alte aspecte se regăsesc
în cotidianul tău? Ce a fost dife-
rit în acești ani de pandemie
(care au coincis și cu apariția
primei tale cărți)?

Nici o zi nu seamănă cu cealaltă,
mereu apare ceva neprevăzut și, de
câțiva ani, am învățat să nu mă mai
supăr când nu mă țin de planuri.
Sunt zile când traduc constant, zil�
nic, care alternează cu perioade
când doar corectez, verific ce au lu�
crat alți tradu cători. Încerc să
strecor scrisul printre traduceri,
scriu dezordonat, fragmentat, cu
pauze, dar în permanență îmi notez
gânduri despre poveștile și person�
ajele din minte. Dintotdeauna 

m�am străduit să mențin un echili�
bru între viața profesională/ profe�
sie și viața de familie. 

Un lucru care îmi lipsește în ul�
timii doi ani este sportul regulat.
Obișnuiam să merg la sală constant,
însă am renunțat odată cu venirea
pandemiei. De copil, visam să devin
balerină, dansatoare sau măcar an�
trenoare de aerobic, apoi, prin gim�
naziu parcă, mă mulțu meam și cu
un viitor de actriță. Ce vreau să spun
este că toată copilăria și adolescența
visam la o muncă, o activitate fizică,
ceva care să implice miș carea. Și
acum, de câte ori ies la alergat cu
muzică în căști, îmi închipui că dan�
sez (pe�o scenă, nu oriunde – râde).

CREATIVE WRITING. Nu puțini
scriitori importanți au afirmat că
e imposibil ca cineva să învețe să
scrie, poate cel mult să învețe să
fie un cât mai bun cititor, ceea ce
îl va ajuta fără îndoială ca scrii-
tor. În același timp, în lume, sunt
tot mai multe cursuri de creative
writing. Pentru că și tu ai partici-
pat la un astfel de curs, cel
susținut de Marius Chivu și Florin
Iaru, cum a fost în cazul tău, cum
ți-a folosit, concret?

Cărțile vin din cărți, așa se spune,
într�adevăr. Înveți să scrii pentru că
ești mai întâi cititor. Prin urmare,
cu cât citim mai mult, cu atât mai
mare tentația, curiozitatea de a
încerca să scriem. Probabil că m�a
ajutat să�mi dau seama ce îmi place
să fac cu adevărat. Cred că mi�a dat
ocazia să cunosc oameni care m�au
încurajat să mă văd în roluri noi, m�a
ajutat să capăt încredere în mine. 

PREOCUPĂRI. Cititorii tăi au re-
marcat cu siguranță interesul
pentru teme ca vulnerabilitatea
sau atenția pentru detalii, me-
reu prezente în povestiri. Cum
te-ai autodefini ca autoare și
spre ce zone se îndreaptă căută-
rile tale literare? Ce te preocupă
în mod special, atât din perspec-
tivă estetică (formă), cât și a
profunzimii textului?

Deocamdată, aș zice că sunt autoarea
unei cărți, nicidecum scriitoare. Mă in�
teresează oamenii și poveștile de viață,
adevărul despre natura umană, nu
despre un ideal, nu cum ar trebui să se
poarte oamenii în anumite situații, ci
despre comportamente reale și mi se

pare că nu�i rău să simțim disconfort,
rușine când scriem.

Cred că dintotdeauna mi�am
dorit să mă simt normală. Mi�ar
plăcea să scriu despre subiecte mai
puțin discutate, fără să mă cenzu�
rez, despre oameni care vor să se
simtă bine în pielea lor, despre
teama de a fi diferit, de a nu fi iubit
și a nu iubi, despre neîncrederea în
ceilalți și nesiguranța de sine. Îmi
doresc mult să îmi îm bunătățesc
stilul, să devin o profesionistă din
punct de vedere estetic, dar cred că
mai tare mă preocupă să scriu cărți
care să spună ceva cititorului pur și
simplu din punct de vedere uman. 

VA URMA. Poate că mulți dintre
cei care au citit Fragil se întreabă
ce urmează, la ce lucrezi acum?
Vei continua să scrii proză scurtă,
vei alege romanul? Ce alte forme
literare te tentează și de ce? Și,
bineînțeles, ce înseamnă pentru
tine proza scurtă și ce le-ai spune
acelora care o evită ca cititori,

cum ar putea-o descoperi?

Pentru că am tendința să las situațiile,
personajele să evolueze și pe cititori să
decidă despre ce e vorba, în ideea că
totul ar trebui să decurgă din inter �
acțiunea personajelor, din dialog și
acțiune, mi se pare că povestirile mele
pot fi reprezentate dramatic. Și mi�ar
plăcea să mai scriu texte care pot fi
puse în scenă. Am idei de proze, conti�
nui să scriu în paralel la câteva, dar nu
știu ce va ieși. 

Pentru mine proza scurtă în�
seamnă literatură, de la Cehov, Cara�
giale, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, W.
Somerset Maugham, Flannery O’Con�
nor, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges,
Shirley Jackson, Charles Bukowski,
până la Lucia Berlin, Lydia Davis, Joyce
Carol Oates sau Sorin Stoica, Lavinia
Braniște, Răzvan Petrescu, ca să enu�
măr doar câțiva scriitori de povestiri.
Celor care o evită, le�aș zice că e timpul
să o descopere, citindu�i pe autorii
aceștia – e o specie literară care dă
depen den ță, tocmai prin faptul că
spune multe în cuvinte puține. SDC

Cred că le-am dat copiilor din Fragil
frânturi din mine, din copiii generaţiei
mele, dar și din cei de astăzi, din fiul 
și fiica mea.
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Dintre ruinele unui cartier peste
care s-a construit frenetic în ul-
timii ani, un monumental parcurs
readuce la viaţă entuziasmul dat
de locurile pe care, în prezent, le
păstrăm doar în gând, extrase și
recuperate dintr-o copilărie
supusă, inevitabil, magiei. Dintr-o
cămăruţă închiriată, Michi
Lucescu, protagonistul celui mai
nou roman semnat de Bogdan-
Alexandru Stănescu, Abraxas,
reface pașii copilului care a trăit
zece ani în comunism și care,
mai apoi, a urmărit declinul și
zbaterea adulţilor confruntaţi cu
„psihoza colectivă“ și „capitalis-
mul sălbatic“. 

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Sub patronajul imparțial al zeului
Abraxas care deschide ușile către
mnemotehnică și către „blocuri ale
memoriei“, dintr�un prezent decă�
zut, Michi privește către cei care 
i�au fost familie, în chipuri din cele
mai stranii, excentrice și fragile:
mama (Prințesa Ralu), tatăl (Genu),
bunicii materni (Psihi Mu și Iana�
kis), bunicii din partea tatălui (Ovi�
dius și Meri), Sergiu, cel care va
prelua rolul de tată pentru micul
Chiț�Chiț sau Michișor. Demersul e
întretăiat de viețile unor personaje
care își împletesc destinul cu nume
faimoase, supuse și ele însă pieirii,
deznădejdii, destrămării relațiilor
familiale sau autodistrugerii (Fre�
deric Barbarossa, Iacov Levi Mo�
reno sau Delmore Schwartz fiind
doar câteva exemple).

RĂZBOI AL PĂRINȚILOR
DIVORȚAȚI

Pentru Michi, primele amintiri se
imprimă sub măreția copleșitoare
a Prințesei Ralu, cea care va repre�
zenta, pe rând, atât cerul senin, cât
și norii de furtună, va sorbi duioșia
acesteia și va încerca să îi protejeze
fericirea fragilă după divorțul de

Genu, când vor începe să răsune, în
Casa cu Lei, amenințările că „tatăl de
duminică“ va cere reîn cre dințarea,
când scenetele publice ale copilului
lăsat pe dru muri, cu o pensie alimen�
tară mizeră, vor deveni frecvente. Dar
Ralu era încă, în acei ani, o forță care
strivea și alina în egală măsură: „Eu
eram Chiț�Chiț și mă diluam, ascun�
zându�mă în pliurile corpului ei
masiv, corpul ei obiect, moale și tare,
dorit și temut, mă dispersam în el și�l
ur mam peste tot unde energia lui
haotică, de aiurea, îl purta“. Pe fun�
dalul acestei relații, se păstrează cea
formală cu tatăl recăsătorit și care va
locui o vreme peste ocean și cu buni�
cii Ovidius și Meri, care se vor dovedi
cei blânzi, iubitori și prinși la mijloc
în acest război al părinților divorțați. 

Miraculoasa Casă cu Lei, lipită
de Cimitirul Evreiesc, devine locul
ideal de trai pentru pictorița excen�
trică Ralu, pentru femeia care inti�
mida și cucerea orice bărbat. Micul
spectator, Michișor, crește la umbra
acestei forțe adesea sufocante. Acce�
sul, din prezentul lui Michi Lucescu,
se face întocmai ca într�un vis în care
trecem dintr�o cameră în alta, dintr�un
apartament în altul (avem unspre�
zece aici), putem coborî oricând „trei
etaje în subsolul memoriei“. 

Iar memoria din Abraxas e bo�
gată, luxuriantă, generoasă. Dărni�
cia aceasta se hrănește cu detalii, cu
locuri, cu portrete minuțioase și
experiențe halucinante sau de�o
sinceritate care zguduie și crestează
răni și mai adânci în această călăto�
rie curajoasă. Michi Lucescu nu ra�
tează nimic, nu lasă nimic deoparte.
Rana provocată de strigătele tatălui
său atunci când noua soție îi întinde
o capcană, lăsându�l pe Michi să
plece cu o pereche de adidași noi,
din multele perechi aduse de Genu,
va arde ca un fier încins, culminând
cu o comă alcoolică pentru Michi. 

FURIA ȘI DEZAMĂGIREA 
VOR ÎNCEPE SĂ CONTUREZE
UN DESTIN

Comunismul e tabloul general care
vine la pachet cu propriile însemnări

asupra destinelor oamenilor, iar
adulții din viața lui Michi Lucescu
sunt dovezile acestor transformări
profunde. Mai apoi, nici „tinerii
comuniști“ nu vor reuși să facă față
noului, vor rătăci singurul drum
cunoscut de până atunci. 

Sergiu, figura paternă care va
locui alături de Ralu și Michi în
Casa cu Lei, își va pierde vitalitatea,
an după an, împreună cu același
val rătăcit în mrejele Bancorex și
Caritas. Pe un plan mai profund,
această ratare a individului se ex�
tinde, atinge tot ceea ce e în jur și,
ca un mucegai, va contamina și res�
tul: „tragedia interioară a unui om
poate isca găuri în suprafața tim�
pului celorlalți, în care îi atrage așa
cum vârtejurile enorme ale mărilor
sug în adâncuri corăbii de metal
aparent indestructibile“. 

Ca adult, Michi Lucescu își
abandonează soția, Ioana, și cei doi
copii, Matei și Maria, din momentul
în care crede că partea frumoasă a
vieții lui a luat sfârșit: „abia supor�
tam ideea că tot ceea ce mi se pă�
ruse minunat în pro iecțiile viito �
rului era deja aici și asta însemna
tot restul vieții mele, că am trecut
de punctul în care mă mai așteaptă
vreo aventură, că viitorul meu e un
drum de țară prăfuit, lung, previzi�
bil, presărat cu borne din lemn ca�
riat, iar singurele evenimente im� 
previzibile rămân moartea celor �
lalți mai bătrâni și, într�un final,
propria mea dispariție“. 

Însă acest Michi care abando�
nează și care renunță este cel alcă�
tuit din aluatul frământat, de�a
lungul anilor, de toate aceste perso�
naje mai mult sau mai puțin toxice,
imperfecte în chipuri variate, cu un
efect de neșters asupra celui care
avea să devină tânărul Lucescu. 

Va asista neputincios la lupta
tristă dintre Cel Tânăr și Cel Bă�
trân, dintre cel care i�a fost tată și
cel care, cu ultimele forțe, păs�
trează naturalețea bunicului Ovi�
dius: „Sunt doi vulturi bătrâni, roși
de molii, tată și fiu, unul măcinat
de vinovăție și demență senilă, ce�
lălalt un psihopat imbeci lizat de

băutură, medicamente și milă
pen tru propria ființă“. Încă de mic,
va ști când firea lui se transformă,
când inocența e înlocuită de alt �
ceva, când furia și dezamăgirea
vor începe să contureze un destin
supus eșecului: „firea mea ascun �
să a devenit și mai ascunsă, așe �
zându�se ca o peliculă de praf
peste tot ce fusese natural și, poa �
te, frumos în mine“. 

NIMIC DIN TRECUT 
NU POATE FI REPARAT

Este cel care poartă și simte „creie�
rul păstos, înecat în tristețe, tris �
tețe metalică, corp straniu ce nu�și
găsește locul în craniul părăsit de
curentul electric al vieții“, cel care
va pierde și ultima redută, pe Ralu
(„Îi reproșam că îmbătrânește și că
zeița nemiloasă a copilăriei mele
coboară implacabil o scară care o
așază pe pământ, într�un teatru al
cruzimii muritorilor“), cea care se
va transforma mai apoi într�o
ființă de nerecunoscut. Zădărnicia
constatărilor („Așa cum nu ne ale�
gem părinții, nu ne alegem nici
felul în care ajungem să�i privim“)
își face loc în viața adultului Michi
Lucescu. Nimic din trecutul său nu
poate fi reparat, nu poate fi înlocuit,
memoria este recuperată într�o

măsură pe cât de fermecătoare și
detaliată, pe atât de dureroasă.

Din Casa cu Lei retragerea
este deplină și inevitabilă: „Era
deja vremea în care idila dintre
mine și Ralu se apropia de final,
nu mai eram leoaica și puiul care
i se joacă prin coamă în timpul
lungii sieste din savană, dar con�
tinuam să ne prefacem, pentru că
starea de simbioză în care trăise�
răm ne obliga să continuăm în
virtutea inerției“. Noua lume nu
este nicidecum prietenoasă, uni�
versul pare să fi pregătit deja cap�
canele pentru cel care, situat în
afara societății, era deja instruit
să se arunce în brațele ratării. 

Firele care se deșiră de�a lungul
fiecărei încăperi spun povestea
unor oameni prinși în jocul nemilos
al istoriei, al dramelor mari care le�
au hrănit și le vor hrăni întotdeauna
pe cele mici, individuale. Abraxas e
istoria colectivă și dureroasă a unei
societăți pline de răni, e splendida
mărturisire a unei copilării din care
traumele au aruncat lanseta spre un
prezent încă nevindecat și supus ra�
tării. Catedrală a emoțiilor, Abraxas
cucerește înaltul. SDC

Bogdan-Alexandru Stănescu,
Abraxas, colecţia „ Fiction LTD.“,
Polirom, 2022

Catedrală a
emoțiilor, Abraxas
cucerește înaltul
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Classix, un festival 
ancorat în contemporan
Aflat la a treia ediție, 
Classix este un festival
cumva atipic: până acum, 
s�a desfășurat numai în
timpul pandemiei (la
prima ediție, la mustață,
chiar înainte de a intra Ro�
mânia în scenariul roșu, la
cea de�a doua, conform tu�
turor res tricțiilor impuse
de autorități, iar cea cu�
rentă urmând din nou re�
gulile de coronavirus). Dar
această situație este intere�
santă: desfășurarea în tim�
pul pandemiei nu se poate
spune că i�ar fi priit festi�
valului, dar nici altfel. Pen�
tru că iată�l în continuare
viu, în creștere, cu viitorul
în față.

RADU CUCUTEANU

Pentru că vedem cum, de la an la
an, a crescut, s�a maturizat, a în�
ceput să înglobeze tot mai multe
teme și să aducă nu numai tot mai
mulți muzicieni în Iași, ci și un
public din ce în ce mai numeros.
Altfel spus, Classix s�a clasicizat
în contemporaneitatea noastră. 

CLASSIX A VENIT SĂ ACOPERE
O NECESITATE LA IAȘI 

Aici și aiurea, muzica clasică are
un segment destul de limpede de�
limitat de public. Poate de aceea
impresia surprinzătoare a unei
audiențe numeroase, atât pre�
zentă în locurile în care s�au
desfășurat concertele, cât și în
fața ecranelor, pentru a urmări
live transmisiunile de la festival.
Ceea ce arată limpede că Classix a
venit să acopere o nișă existentă.
Dovezile pentru aceasta sunt des�
tule, cum ar fi numărul de bilete
și abonamente vândute chiar îna �
inte de a fi fost definitivat progra�
mul festivalului, epuizarea bile�
telor și abonamentelor sau pre �
zența în număr mare a spectato�
rilor. Acestea pot fi corelate cu

alte fapte, din același areal al cul�
turii: cei interesați știu prea bine
viteza halucinantă cu care se vând
biletele la spectacolele Filarmoni�
cii „Moldova“, la cele ale Operei
Naționale Române Iași sau la cele
puse în scenă la Teatrul Național
„Vasile Alecsandri“, dar nu numai. 

Trebuie notat faptul că festiva�
lul reușește să supraviețuiască
numai din fonduri private, fără nici
o formă de ajutor din partea au �
torităților române. Cele care nu au
fost în stare până acum, în ciuda
valurilor de promisiuni care se re�
varsă periodic în fluxul electoral, să
ofere un sediu pentru ONRI sau
pentru Filarmonica ieșeană.

Aici, însă, trebuie spus că
această lipsă de spații adecvate a
funcționat ca o provocare pentru
echipa din spatele Classix, astfel
că evenimentele din cadrul festi�
valului au loc în locuri diferite,
care permit o diversificare a
experienței auditoriului. De la ca�
tedrala romano�catolică la Casa
Balș, de la Palatul Culturii la aula
BCU „Mihai Eminescu“, ca să nu
mai amintesc de Teatrul Național,
membrii publicului au ocazia
unor forme diferite de imersiune
în muzică. Și, într�adevăr, una e să
asculți muzica divină a lui Arvo
Pärt  în spațiul sacru al bisericii,
altfel se simte muzica cvartetului
Auner în sala „Henri Coandă“ de
la Palat, cu experimentele Sofiei
Gubaidulina și o interpretare a
Fetei și moartea lui Schubert
mișcătoare până la lacrimi, ca să
nu mai spun de căldura degajată,
spre exemplu, de Sonata pentru
vioară și pian de Marcus Paus în
atmosfera oferită de eleganta Sală
„Eduard Caudella“. Iar recitalul
de joi seară, bazat numai pe vio�
loncel și pian, a fost una dintre
marile reușite ale festivalului.

O săptămână, acesta este in�
tervalul în care publicul se poate
bucura de experiența Classix. Și
am folosit termenul de experiență
deoarece festivalul a devenit tot
mai complex, oferind o varietate
crescută de manifestări. Nu mai
este vorba numai de concerte, ci
de o lărgire a provocărilor pe care
și le asumă organizatorii, de la

proiecție de film la Classix in Art,
un program de masterclassuri, de
la vernisarea unei expoziții de
ilustrații la prelegeri și discuții
privind femeile compozitoare din
contemporaneitate până la insti�
tuirea unor burse dedicate tineri�
lor artiști.

De altfel, această parte con�
temporană este mai mult decât vi�
zibilă atunci când vorbim despre
Classix. Aminteam mai sus de ex�
perimentele Sofiei Gubaidulina,
compozitoare ce are astăzi 90 de
ani, sau de muzica cinematogra�
fică și elegantă compusă de Mar�
cus Paus în 2020, în plină pan� 
demie. Și temele abordate mai de�
parte sunt la fel de contempo�
rane, la fel de vii și de prezente în
cotidianul nostru. 

UN DICȚIONAR AL IDEILOR 
ȘI STĂRILOR DIN 
PERIOADA PANDEMIEI

O parte inedită a programului
festivalului a fost proiecția filmu�
lui documentar #newTogether,
produs de Forumul Cultural Aus�
triac București. Regizat de Car�
men�Lidia Vidu după un concept
gândit de Thomas Kloiber și An�
drei Popov, filmul lasă să se audă
vocea a 60 de artiști din Austria și
România privind viitorul lor și al
comunităților din care fac parte
după ce se va încheia pandemia.
Prezentat ca „un adevărat dicțio �
nar al ideilor și stărilor din pe�
rioada pandemiei“, #newTogether
ne pune în fața temerilor care l�au
încercat pe fiecare dintre noi, ex�
primate însă de artiști pentru
care lucrul cu publicul este parte
integrantă a vieții. 

Interviurile au fost realizate
în 2020, la începuturile crizei sa�
nitare, iar concluziile la care ajun �
ge acum privitorul pot fi foarte
diverse, într�un metadiscurs per�
sonal ce pornește de la discursul
artiștilor. Tocmai de aceea aceas �
tă „arheologie a imediatului“,
după cum a numit�o scriitorul
Dan Lungu, prezent la premieră
alături de directorul adjunct al
Forumului Cultural Austriac Bu �
curești, Andrei Popov, ar avea 

nevoie de o prelungire. Mă gân�
desc aici la reluarea problemei, cu
aceleași voci, la finalul pandemiei.
Pentru că, pentru a apela din nou
la cele spuse de Dan Lungu, dacă
inițial lucrurile păreau catastro�
fale, totuși în această nouă reali�
tate care ne încearcă de doi ani
unii și�au putut găsi o oarecare
stabilitate: „Am reușit să lucrez
foarte mult, dar nu în prima pe�
rioadă, paralizantă“, arată scriito�
rul ieșean, și „am reușit să stau pe
îndelete de vorbă“. 

Filmul este în sine o expe �
riență, pe care privitorul nu poate
să nu o întoarcă și el, către sine,
într�o evaluare a trecutului re�
cent la nivel personal. 

COMPONENTA FEMININĂ 

Tot ca parte a festivalului Classix
a avut loc la Casa Muzeelor verni�
sajul expoziției Eroinele, cu spri�
jinul Centrului Ceh din România
și al Muzeului Național al Litera�
turii Române Iași. 

Expoziția de afișe prezintă fi�
guri feminine remarcabile din
Cehia și România, un omagiu ce �
lor care au schimbat lumea prin
acțiunile lor și au avut curajul să
înfrunte o societate prea puțin
dispusă să le accepte. 

Totul a pornit cu ocazia îm�
plinirii a 100 de ani de când fe�
meile cehe au obținut dreptul la
vot: studenții Facultății de Design
și Arte „Ladislav Sutnar“ au reali�
zat o serie de ilustrații prin care
aduc un omagiu unor persona �
lități importante din istoria Ce�
hiei și celebrează reușitele tutu �
ror acelor femei care au avut cu�
rajul să își urmeze propriul drum.
De asemenea, expoziția include și

o serie de ilustrații extrase din vo�
lumele Nesupusele, un proiect al
De Basm – Asociația Scriitorilor
pentru Copii și Adolescenți, care
propune o recuperare cultural�is�
torică a 100 de personalități femi�
nine. 

DESCHIDEREA CĂTRE
CONTEMPORAN

Classix este de acum, cum putem
vedea, un festival ancorat în con�
temporan, care nu se sfiește să
abordeze nici teme vaste, precum
punerea în valoare a compozitoa�
relor secolelor XX și XXI, nici
abordarea unor muzicieni con�
temporani. Classix, un festival
tânăr, organizat de tineri în mare
măsură, reușește să îndepărteze o
idee pe care mulți încă o nutresc,
că muzica clasică este o muzică
statică, prăfuită, și arată dinamis�
mul și provocările cunoașterii. 

Mai trebuie să spun un lucru:
la nivel de prezentare, video map�
ping�ul a fost una dintre reușitele
impresionante ale festivalului
condus de pianistul Dragoș Can�
tea (cu care puteți citi un interviu
chiar în acest număr din Sdc) și
de Patricia Butucel. 

O componentă importantă a
Classix este, am putea spune, cea a
deschiderii către contemporan, o
deschidere pe care o oferă și pu�
blicului, de la temele noi aruncate
în joc la obiceiurile de ascultare,
de la tăcerea aplauzelor în pauzele
dintre părțile unei lucrări până la
reflecția pe care învățăm să ne�o
impunem privindu�ne și privind
timpurile pe care le traversăm. Pe
scurt, o deschidere de care Iașii au
nevoie și care ne îmbogățește pe
toți, indivizi și comunități. SDC
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„Suplimentul de

cultură“ vă prezintă în

avanpremieră un

fragment din volumul

Fluviul Amur. Între
Rusia și China, de Colin

Thubron, care va

apărea în curând în

colecția „Hexagon“ a

Editurii Polirom.

– FRAGMENT – 

În cele din urmă, un băiat voinic
și glumeț – bufonul clasei – spu �
ne că el vrea să devină miliardar.
Profesoara îmi spune că ar trebui
să plătească pentru studii, iar
părinții lor nu au resurse. Poate
unul sau doi vor studia la fără
frecvență în timp ce vor lucra. Va
fi foarte greu.

Așadar, ceilalți ce vor face
după ce termină? întreb. Din nou,
liniște deplină. Mulți dintre ei
arată palizi și par subnutriți. O
fată poartă mască chirurgicală.
Profesoara spune că poate vor
lucra la vreo grădiniță. Atunci, un

tânăr sfrijit își rostește și el cu
glas tare părerea:

— Noi, băieții, trebuie să fa �
cem un an armata.

Desigur, am uitat cu desă vâr �
șire. Iar un an poate fi o veșnicie.
E ca o tranșee aflată între un ado�
lescent și viitorul său, oricare ar fi
acesta.

Îmi dau seama că am aterizat
aici ca un extraterestru, cu pălăvră�
geala mea despre alegerea unei pro�
fesii sau mersul la universitate. Se
trag din sate sărace, îmi spune mai
târziu profesoara. Ar fi no rocoși
dacă și�ar găsi pur și simplu o
slujbă. Părinții lor sunt probabil
șomeri. Nici în Sretensk nu este de
lucru: doar câte ceva prin admi �
nistrație și poliție. Și, desigur, pă �
rinții lor beau. Simt o rușine tardivă.
Îmi închipuisem o altă viață pentru
ei. Când îi întreb, cu oarecare dez�
nădejde, dacă le�ar plăcea să mear �
gă în străinătate, fețele lor se golesc
din nou de expresie. Doar un băiat
mai voinic spune că a fost cândva în
Georgia, în niște munți înalți și la
mare. Nimeni altcineva nu văzuse
vreodată marea.

El și un altul – un roșcovan cu
priviri neliniștite – încearcă să mă
provoace la discuție. Pun laolaltă
niște cuvinte în engleză de pe tele�
foanele lor mobile. Întreabă în cor:

— Unde se află cele mai dră �
guțe fete?

Poate încerc să îi bulversez
un pic sau chiar să le distrag aten �
ția de la naționalism când le răs�
pund:

— India, Italia.
Râsetele timide care abia se

porniseră se sting. Simt că i�am
supărat cu ceva. Băiatul cu păr
roșcat spune:

— Ce ziceți de rusoaicele
noastre?

Nu�mi place asta. Spun:
— Și ele sunt frumoase.
Dar când mă uit în jur, îmi

dau seama că aspectul este doar o
chestiune de suprafață, căci fru �
musețea poate fi afectată de sără�
cie sau de hrană. Câteva minute
mai târziu, o fată palidă se ridică
și se scuză că pleacă, dar trebuie
să�și hrănească bebelușul. Are
vreo cincisprezece ani.

Întreb cu o voce plină de
speranță:

— Seara ce faceți? În weeken�
duri?

— Uneori mergem la plim�
bare, spune o fată subțirică la față
și pistruiată. 

Surâde visătoare. Îi plac anima�
lele, spune, îi place la țară. Ținutul
din aval, spre Ust�Karsk, unde voi
pleca, este frumos. A fost acolo de

două ori. Celelalte spun că ascultă
muzică – menționează niște grupuri
pop occidentale pe care nu le cu�
nosc. Uneori se ține discotecă într�un
sat vecin, dar foarte rar. Toată lumea
lor pare să le parvină prin internet,
pe micile lor telefoane pe care le țin
în căușul palmelor: muzica, priete�
nii, știrile intermitente.

La plecare, profesoara se sim �
te stânjenită din cauza lor.

— Vine uneori câte unul care
știe mai multă engleză, spune, și e
întotdeauna din același sat. Tre�
buie că au o învățătoare bună
acolo, în satul acela izolat.

Ea a studiat la Universitatea din
Cita, dar de când se știe a fost timidă,
zice. Odată au venit doi profesori
americani și nu a înțeles nimic din
ce spuneau. Toată clasa amuțise.

Simt că nici eu nu mă descur�
casem mai bine cu elevii ei. Spune
că toți din jur le spulberă speran �
țele. Cât despre Sretensk, e mort.
Astăzi sunt alegeri pentru primar și
soțul ei, tot polițist, supraveghează
o secție de votare din afara orașului.
Dar toți primarii sunt la fel.

Mă întorc întristat la hotel,
ocolind printr�un cartier de blo�
curi părăsit. Populația orașului 
s�a înjumătățit în mai puțin de
treizeci de ani. Pe balcoanele clă�
dirilor de mult în ruină se mai văd

câteva graffiti. „Dragă Larissa, doar
tu...“ Trec pe lângă memorialul de
război din piața Lenin, pe care sunt
scrise numele morților, de ordinul
sutelor, un număr teribil pentru o
regiune atât de mică. La hotel încă
se mai simte prezența poliției. E cea
mai tristă consecință a vizitei lor:
privirile dezgustate sau descumpă�
nite ale celorlalți. Recepțio nera cu
ochi cenușii, atât de prietenoasă
îna inte, îmi ocolește privirea. Iar
sentimentul acesta, că tu poți fi duș�  
manul, se risipește doar cu timpul.
Pe stradă tresari la zgomotul sire�
nelor și ești neliniștit când sesizezi
pe cineva în spate. Te uiți în altă
parte când vezi mașina poliției.

Îmi doresc să plec acum. Simt
o ușurare când, în dimineața ur�
mătoare, zăresc în depărtare mica
siluetă a vasului de pasageri. Mă
îmbarc cu femeile în vârstă, fără să
fiu întrebat nimic și simt o senzație
de euforie în timp ce vaporul se de�
părtează de țărm și se îndreaptă
către est. Bate un vânt rece de
toamnă și ne așezăm pe locurile de
sub punte. Privesc prin geamurile
aburite. Sus, pe malul din apro�
piere, chiar dedesubtul secției de
poliție, pe jumătate ascunsă de co�
paci, zăresc o siluetă îmbrăcată în
bleumarin, care îmi face timid cu
mâna. Cred că e Meduza. SDC

CARTEA
Fluviul Amur e cvasinecunoscut. Cu toate
acestea, e al zecelea fluviu ca lungime din
lume, izvorând din munţii Mongoliei,
străbătând Siberia și vărsându-se în Pacific.
Pe o lungime de aproape 1.800 de kilo-
metri, reprezintă graniţa marcată de tensi-
uni dintre Rusia și China, fiind cea mai
fortificată frontieră de pe glob. La 80 de
ani, Colin Thubron – celebru pentru Re-
descoperind Drumul Mătăsii – călătorește
de-a lungul fluviului Amur, de la izvorul său
ascuns până la uriașa gură de vărsare, pe o
distanţă de aproape 5.000 de kilometri.
Chinuit de răni și arestat de poliţia locală,
Thubron își croiește drum pe ambele
maluri, pornind pe un cal mongol, apoi

făcând autostopul și călătorind pe vasele
braconierilor și în cele din urmă cu expre-
sul transsiberian. Vorbitor de rusă și
mandarină, discută cu toţi oamenii pe care
îi întâlnește, de la comercianţi chinezi la
pescari ruși, de la călugări la localnici, și ne
zugrăvește un tablou uluitor, împletind
magistral observaţia cu lirismul.

„Fluviul Amur nu este doar un triumf literar
în sine, ci și o demonstraţie a faptului că
marea literatură de călătorie continuă să
aibă aceeași forţă ca întotdeauna.“ („Daily
Telegraph“)

„O călătorie de la izvorul sacru din Mongo-
lia de-a lungul unui fluviu care este și o linie
de falie a istoriei, unde se despart imperii și
încep rivalităţi.“ („The Wall Street Journal“)

Colin Thubron –
Fluviul Amur. 
Între Rusia și China
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Noi apariții în colecția „Historia“
a Editurii Polirom

ÎN LIBRĂRII

• Armand Goșu, Între 
Napoleon și Alexandru I. 

Contextul internaţional al
anexării Basarabiei

l Ediția a II�a, revăzută și adăugită
Anexarea, în 1812, a Moldovei

cuprinse între Prut și Nistru a
fost, argumentează cunoscutul is�
toric Armand Goșu, specializat în
spațiul ex�sovietic, mai curând re�
zultatul contextului internațional
decât al negocierilor dintre de �
legațiile otomană și rusă la con �
ferințele de pace de la Giurgiu și
de la București. Sprijinindu�și
concluziile pe documente inedite,
cele mai importante dintre aces�
tea provenind din arhivele ru �
sești, autorul ne dezvăluie culi �
sele diplomatice ale unor eveni�
mente cu consecințe majore din
istoria diplomației europene, de
la formarea celei de�a treia coa �
liții antinapoleoniene și negocie�
rea alianței ruso�otomane din
1805 până la pacea de la Bucu �
rești, cu anexarea Basarabiei și in�
vazia lui Napoleon în Rusia.

• ***, Monarhia Habsburgică
(1848-1918). Volumul III. 

Problema naţională

l Ediție în limba română coordo�
nată și îngrijită de Rudolf Gräf •
Traducere de Iosif Marin Balog,
Loránd Mádly, Raluca Nelepcu,
Dana Stanciu�Păscărița și Nico�
lae Teșculă • Coeditare cu Aca�
demia Română, Centrul de
Studii Transilvane

O sinteză în șase volume a mo�
numentalei lucrări Die Habsbur�
germonarchie 1848�1918, editată
de Comisia pentru Istoria Monar�
hiei Austro�Ungare din cadrul
Academiei de Științe a Austriei

• Niall Ferguson, 
Marele Război. 1914-1918

l Traducere de Ioana Aneci
Specialist în istorie modernă

și istorie economică, Niall Fergu�
son face aici istoria Primului Răz�
boi Mondial, încercând să�i deter� 
mine cauzele și să�i explice în�
treaga desfășurare și consecințele
pe care le�a avut. De la factorii care
au provocat prăbușirea ordinii

europene în 1914 la panorama
războiului și chiar la evoluția pe
care acesta ar fi putut�o avea
dacă, de exemplu, Marea Britanie
sau SUA nu ar fi intrat în război,
Ferguson face o analiză detaliată
pe parcursul căreia demontează
mitul inevitabilității Primului
Război Mondial. Critică atât poli�
tica Germaniei, cât și pe cea a
Marii Britanii din epocă.

• Orlando Figes, Europenii. 
Trei vieţi și formarea unei 

culturi cosmopolite în Europa
secolului al XIX-lea

l Traducere de Lucia Popovici
Pornind de la un număr uriaș

de documente, scrisori și alte ma�
teriale din arhive, bine�cunoscu�
tul istoric Orlando Figes face o
analiză a Europei în ansamblu și
a culturii europene așa cum s�a
configurat ea în secolul al XIX�lea,
ajungând să se impună ca unic
model în întreaga lume. În stilul
său de mare povestitor, Figes re�
constituie destine diverse pentru
a recompune lumea culturală eu�
ropeană de secol XIX. În centru se
află acum trei personaje care, prin
nenumăratele lor legături, con�
duc spre toate mișcările și per so �
nalitățile culturale ale epocii: Pauline
Viardot, mezzosoprană și compo�
zitoare, Louis Viardot, critic de
artă, director de teatru și jurna�
list, și celebrul scriitor rus Ivan
Turgheniev.

• Douglas A. Howard, 
O istorie a Imperiului Otoman

l Traducere de Irina Vainovski�
Mihai și Adina Avramescu

O istorie exhaustivă acope�
rind peste șase secole, de la fon�
darea Imperiului Otoman în
Eurasia postmongolă până după
Primul Război Mondial, când s�a
semnat ultimul tratat de pace și
s�au consfințit hotarele Turciei
moderne sub Kemal Atatürk,
acest volum ne arată ce a fost,
cum s�a format și cum s�a destră�
mat Imperiul Otoman. Accesibil
și bine organizat, cu numeroase
ilustrații, volumul tratează nu
doar istoria politică a imperiului,
începând cu sultanul și curtea lui,
ci și istoria lui economică, reli�
gioasă, culturală și mai ales 

socială, cu viața elitelor, dar și a
oamenilor de rând, în capitală, ca
și în provincii. 

• John Lewis Gaddis, 
Războiul Rece. Înţelegerile, 
spionii, minciunile, adevărul

l Traducere de Diana Țuțuianu
După încheierea, în 1945, a

celui de�al Doilea Război Mondial,
a început o nouă confruntare, de o
natură și o amploare fără prece�
dent, pe care George Orwell o va
numi Războiul Rece: din 1947 până
la căderea Zidului Berlinului (1989)
și apoi a Uniunii Sovietice (1991),
lumea va trăi sub amenințarea unui
conflict nuclear. Cercetând o serie de
arhive deschise de curând și apelând
la numeroase mărturii și volume de
memorii, John Lewis Gaddis anali�
zează în profunzime desfășurarea,
dar și cauzele declanșării unor eve�
nimente care au marcat a doua ju�
mătate a secolului XX. 

ÎN CURÂND, ÎN LIBRĂRII

•Niall Ferguson, 
Războiul Lumii. Epoca urii

l Traducere de Alina Predescu
Lumea părea stabilă și relativ

pașnică la începutul secolului XX,
care avea să se dovedească a fi de
departe cel mai violent și mai în�
fiorător din istorie. Majoritatea
societăților au fost înghițite de
conflicte fanatice, genocide și to�
talitarisme de la izbucnirea Pri�
mului Război Mondial până la

sfârșitul Războiului Rece. Dată
fiind istoria sângeroasă a acestui
veac, îngrijorarea cu privire la po�
sibilitatea repetării ei astăzi a de�
venit o preocupare majoră pentru
istorici și analiștii politici. 

• ***, Monarhia Habsburgică
(1848-1918). Volumul IV. 
Problema confesională

l Ediție în limba română coordo�
nată și îngrijită de Rudolf Gräf •
Traducere de Mircea�Gheorghe
Abrudan, Ioana Florea și Loránd
Mádly
l Coeditare cu Academia Română,
Centrul de Studii Transilvane

O sinteză în șase volume a
monumentalei lucrări Die Hab�
sburgermonarchie 1848�1918, edi�
tată de Comisia pentru Istoria
Monarhiei Austro�Ungare din ca�
drul Academiei de Științe a Aus�
triei. „Textele aduc o contribuție
esențială la cunoașterea monar�
hiei dunărene și mai ales la evi �
dențierea efectelor de durată ale
stăpânirii austriece în provinciile
românești sau la detalierea rela �
țiilor dintre Regatul României și
Imperiul Habsburgic sau (între
1867 și 1918) cel Austro�Ungar.“
(Ioan�Aurel Pop)

• David Graeber, David Wengrow,
Zorii tuturor lucrurilor. O nouă

istorie a omenirii

l Traducere de Miruna Munteanu 
De secole ne tot spunem o po�

veste foarte simplistă despre ori�
ginile societăților umane și ale
inegalităților sociale: în cea mai

mare parte a existenței lor pe
acest pământ, oamenii au trăit în
mici cete de vânători�culegători.
Apoi au intrat în scenă agricul�
tura și, odată cu ea, proprietatea
privată. În cele din urmă s�au năs�
cut orașele, marcând nu doar
apariția civilizației, ci și a războa�
ielor, birocrației, patriarhatului și
sclaviei. Dar această poveste ri�
dică o problemă serioasă: e falsă.
David Graeber și David Wengrow
și�au propus să „pună bazele unei
noi istorii a lumii“. O carte monu�
mentală de o amploare intelec�
tuală formidabilă, care vă va
schimba definitiv percepția asu�
pra istoriei omenirii. 

• A.J.P. Taylor, Originile celui 
de-al Doilea Război Mondial

l Ediția a II�a • Traducere și 
note de Lucian Leuștean •
Postfață de I. Ciupercă

În această lucrare controver�
sată și provocatoare, A.J.P. Taylor
se întreabă dacă Hitler și�a pro�
pus în mod deliberat să por�
nească un război. Iar concluzia la
care ajunge pare să fie parado�
xală: evidențiind resentimentele,
suspiciunile și tensiunile inter �
națio nale create de condițiile în�
cheierii primei conflagrații mon� 
diale, autorul demonstrează că
vina declanșării celui de�al Doilea
Război Mondial aparține tuturor.
Mai mult, departe de a fi premedi�
tat, războiul izbucnit în 1939 a
fost o tragică eroare și rezultatul
unor gafe diplomatice de ambele
părți. SDC
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Criptomonede, NFT�uri... în era
așa�zisului Metavers, lumea vir�
tuală infiltrează orice domeniu,
inclusiv literatura.

Recent, scriitorul și filosoful
italian Alessandro Baricco a de�
butat pe piața NFT (Non�Fungible
Token) oferind spre vânzare unul
dintre aceste obiecte numerice
unice. El a fost realizat pornind
de la romanul său Novecento, din
care o echipă a produs o versiune
digitală a unei înregistrări a vocii
autorului lecturând cartea. Rezul�
tatul, numit Novecento. Codul
sursă, va fi scos la licitație pe plat�
forma OpenSea, în martie 2022. În
acest domeniu, Baricco nu este

chiar primul. Înaintea lui, pe piața
NFT s�a lansat autorul american
de romane grafice Frank Miller
(Sin City) și scriitorul Thierry
Crouzet, care și�a vândut blogul
sub formă de NFT.

Un NFT este un certificat care
atestă proprietatea și proveniența
unui bun digital, cum ar fi o operă
de artă digitalizată, care poate fi des�
cărcată de oricine, dar care este po�
sedată legal numai de acela care
deține acest certificat (token) într�un
portofel digital și care, prin urmare,
este singurul care îl poate transfera
sau vinde. Devenite fenomen încă
din 2020, NFT�urile au invadat prac�
tic internetul, „bunuri digitale“ 

dotate cu un certificat de unicitate
adorate de adepții criptomonedelor
și care au creat o uriașă bulă eco�
nomică. Un nou Eldorado pe care
lumea întreagă l�a descoperit în
momentul în care artistul digital
Beeple a vândut un simplu JPG la
Christie’s pentru uriașa sumă de 70
de milioane de dolari.

Baricco justifică existența aces�
tui NFT tocmai prin unicitatea

obiectului produs. După ani de in�
terpretări teatrale sau cinemato�
grafice realizate de alți autori,
scriitorul italian spune că a dorit
să „redescopere muzica originală
a lui Novecento“, în cazul de față
propria lui voce, în 85 de minute
de lectură. „Noi, împreună cu alții,
construim lumi și, din acest motiv,
este important să dăm valoare mo�
mentului invenției pure“, declară
Baricco cotidianului „La Stampa“.
„Ceva se întâmplă astăzi în zona
formată de aceste patru puncte:
tehnologia blockchain, criptomo�
nedele, NFT și DAO (Decentralized
Autonomous Corporation). Este
ceva destinat probabil să ne
schimbe viețile, așa cum s�a întâm�
plat acum zece ani cu aplicațiile.
De aceea mi�am spus: vreau și eu
să ajung în această zonă și cel mai
bun mijloc pentru aceasta este să
fac un NFT. M�a atras și faptul că,
din câte se pare, nimeni n�a mai

făcut�o până acum în literatură.“
În acest timp, în Franța, Laurent

Gayard, un autor specializat în noi
tehnologii, propune și el noua lui
carte în format NFT, o carte mai
mult decât potrivită în acest con�
text – Comprendre les NFT et les
metaverses, „ghid“ care își pro�
pune să exploreze acest domeniu
prea puțin exploatat.

Nu numai literatura își pune
probleme legate de noul univers al
NFT�urilor, ci și moda care, la rân�
dul ei, a „fost contaminată“, după
cum spune revista de arhitectură
„Icon“. De exemplu, astăzi, există
Gucci Virtual 22, realizați în cola�
borare cu firma Wanno: 620 de pe�
rechi de sneakerși virtuali destinați
să fie purtați doar în lumile virtuale
ale rețelelor sociale și a jocurilor
video. Încălță minte non�existentă
în realitate, dar care s�a vândut în
numai câteva minute pentru trei
milioane de dolari. SDC

Intră și lumea
cărții în nebuloasa
numită NFT?

Ivan Reitman, 
cehul care a făcut
Hollywoodul 
să râdă
A încetat din viață Ivan Reitman, unul dintre cei mai
de succes regizori de la Hollywood din ultimele de�
cenii, autor al unor filme care ocupă locuri fruntașe

în topurile popularității. Reitman provenea dintr�o
familie care a fugit de opresiunea comunistă din Ce�
hoslovacia postbelică, a crescut în Canada și s�a lan�
sat în 1978, când a produs comedia National Lam�
poon’s Animal House, după care s�a bucurat de un
enorm succes cu Ghostbusters, în 1984. De asemenea,
este realizatorul popularelor comedii cu Arnold
Schwarzenegger Gemenii (1988), Polițist la grădiniță
(1990) și Junior (1994). 

Fiul lui, Jason, este și el un regizor respectat, rea�
lizator al recentului Ghostbusters: Afterlife, produs,
înainte de dispariție, de tatăl său. SDC



dezastruos și periculos“, afirmă
Blanchett. „Trebuie să găsim o mo�
dalitate de a continua să dezvol�
tăm proiecte cinematografice
bune, fără să devenim sclavii for�
matului de serial.“ Blanchett, care
a jucat recent în pro ducția Netflix
Don’t Look Up, a recunoscut cali�
tatea unor astfel de filme produse
de rețelele de streaming, dar a su�
bliniat că „ar fi o neglijență să nu
te gândești de consecințele acestui
model asupra pieței“.

COPPOLA, UN NOU ATAC

La fel ca Martin Scorsese, regizo�
rul Francis Ford Coppola a criticat
și el filmele Marvel, pe care le�a
declarat „dezgustătoare“. Într�un

interviu recent în revista „GQ“ de�
dicat aniversării a 50 de ani de la
premiera Nașului, Coppola a reve�
nit asupra chestiunii, opinând că
aceste filme cu supereroi distrug
industria cinematografică. „Cândva
marile studiouri făceau filme. As�
tăzi avem filme Marvel. Și ce sunt
acestea? Un film Marvel este un
film prototip care este duplicat la
nesfârșit ca să pară diferit“, spune
celebrul regizor. El nu a ezitat să
critice și realizatorii competenți
care fac filme după „formulă“, dând
ca exemple Dune, de Denis Ville�
neuve, și ultimul James Bond, No
Time to Die, de Cary Fukunaga.

CRONICA NEAGRĂ

n Arnaldo Jabor (81 de ani) – ci�
neast, unul dintre artizanii Ci�
nema Novo, noul val în cinemaul
brazilian, laureat al mai multor
premii internaționale, printre
care un Urs de Argint la Berlin
pentru All Nudity Shall Be Punished
(1973) și o nominalizare la d’Or la
Cannes pentru Love Me Forever
or Never (1986).
nDriss El Khouri (83 de ani) – scrii�
tor și jurnalist marocan, reputat în
lumea arabă și cea francofonă.
n P.J. O’Rourke (74 de ani) – autor
satiric și comentator politic con�
servator american, autor a peste
20 de cărți, printre care succesele
A Parliament of Whores și Give
War a Chance. SDC
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PE SCURT

O NOUĂ SERIE DINTR-O
VECHE SERIE

Longevivul serial „procedural“
Minți criminale (foto sus) s�a în�
cheiat în 2020, după 15 sezoane și
324 de episoade. La doi ani de la
final, studiourile Paramount lu�
crează la o resuscitare a serialului,
care va aduna pe generic șase din�
tre veteranii seriei originale. Deo �
camdată și au dat acordul pentru
a reveni actorii Joe Mantegna, Kir�
sten Vangsness, Adam Rodriguez,
A.J. Cook, Aisha Tyler și Paget
Brewster, în vreme ce Matthew
Gray Gubler a refuzat să revină în
rolul care l�a făcut cunoscut mon�
dial. Producătorii se străduie să o
convingă pe fosta producătoare a
seriei, Erica Messer, să revină și
ea în postura de showrunner.
Noua serie Minți criminale va de�
buta cu un prim sezon de zece epi�
soade pe noua platformă Para�
mount Plus. Resuscitarea ei pare
a contura un nou trend în ce
privește televiziunea americană
în era streamingului – reînvierea
seriilor deja încheiate, pe lângă

obișnuitele remake�uri. Un indi�
ciu că serialele noi nu au nici pe
departe impactul celor vechi? Re�
cent, spectatorii au putut urmări,
în sfârșit, un sezon final din Dex�
ter, în vreme ce franciza CSI a fost
relansată cu seria CSI: Vegas din
a cărei distribuție au făcut parte
veteranii Jorja Fox și William Pe�
tersen. În cel de al doilea sezon,
ștafeta va fi preluată de un alt in�
terpret principal al seriei origi�
nale, Marg Helgenberger, care a
jucat�o vreme de 12 sezoane pe ex�
perta Catherine Willows.

DENUNȚAREA CENZURII
„SOCIALE“

„Cenzurarea pe rețelele sociale a
operelor plastice din motive de
nuditate împiedică în mod consi�
derabil promovarea artei în aceste
medii, care au devenit astăzi ine�
vitabile“, afirmă, într�un comuni�
cat, Académie des Beaux�Arts din
Paris, dând ca exemplu înlătura�
rea de pe Facebook, Instagram sau
Twitter a unor tablouri celebre
precum L’origine du monde de

Gustave Courbet sau La Liberté
guidant le peuple al lui Eugène De�
lacroix. „Această situație absurdă
impune o reacție legitimă și ne
face să ne punem întrebări asupra
libertății difuzării informației și
asupra mijloacelor pentru a pro�
teja această libertate“, spune Aca�
demia. Este, amintește „Le Figaro“,
o chestiune care agită mediile ar�
telor plastice în ultimii ani. Anul
trecut, biroul de turism din Viena
a provocat o nouă dezbatere asu�
pra rolului algoritmilor și a
giganților IT în artă. Muzeele vie�
neze au postat atunci nuduri rea�
lizate de mari artiști precum Egon
Schiele sau Modigliani, cenzurate
pe rețele sociale, pe platforma 
OnlyFans, cunoscută mai ales
pentru conținutul sexual explicit.

UN MONOPOL PERICULOS

Actrița australiană Cate Blanchett,
care tocmai a primit un premiu
Goya la Valencia, ia apărarea filmu�
lui difuzat în sălile de cinema, con�
fruntat cu dominația streamingului.
„Monopolul acestor platforme este

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU
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DRAGOȘ COJOCARU

Regizorul Kenneth Branagh a re�
venit pe marile ecrane cu o nouă
adaptare a unuia dintre cele mai
apreciate romane ale Agathei
Christie, Moarte pe Nil, o poveste
care reflectă pasiunea scriitoarei
pentru Orient și, în același timp,
ascunde un capitol dureros din
viața ei.

Ideea romanului a încolțit în
mintea Agathei Christie în timpul
unei excursii pe Nil, în 1933, ală�
turi de al doilea soț al ei, dar scrii�
toarea britanică nu se afla pentru
prima oară în Egipt. Ea ajunsese
prima oară în țara faraonilor la 17
ani, alături de mama ei, în 1907, pe
vremea când Egiptul era o des �
tinație populară pentru englezii
bogați. Pe atunci, Egiptul și arheo�
logia nu îi spuneau mare lucru ti�
nerei englezoaice, pasiunea pentru
cele două avea să apară mai târziu,
în alt context de viață, du pă eșecul
primului mariaj.

„În 1928, la doi ani de la sepa�
rarea de cel de al doilea soț, Agatha
Christie urcă singură în trenul
Orient�Express. Avea să viziteze Is�
tanbulul, Damascul, apoi, ajunsă la
Bagdad, avea să devină pasionată
de expedițiile arheologice“, explică

pentru „Le Figaro“ Béatrix de L’Aul�
noit, autoarea cărții biografice Les
mille vies d’Agatha Christie.

Christie este fascinată de
șantierul arheologic din vechea
cetate Ur, organizat de British
Museum. Avea să viziteze apoi și
alte șantiere, de la Ninive (Irak), la
Tell Brak (Siria), în compania
celui ce avea să devină, din 1930,
cel de al doilea soț al scriitoarei,
arheologul Max Mallowan.

Din această nou�descoperită
dragoste pentru Orientul Apro�
piat, Agatha Cristie, deja o scrii�
toare foarte cunoscută, avea să
extragă mai multe povești: Crima
din Orient�Express (1934), Întâl�
nire cu moartea (1938), Locul în�
tâlnirii: Bagdad (1951), Crimă în
Mesopotania (1936) și Moarte pe
Nil (1937). Un șir de romane care
pasionează publicul anglo�saxon
și îi satisfac gustul pentru exo�
tism. Trebuie amintită uriașa
fascinație exercitată de Egipt în �
tre cele două războaie mondiale,
inspirată de marea descoperire,
în 1922, a mormântului lui Tutan�
khamon, de către arheologul Ho�
ward Carter (episod care avea să
stea și la baza celebrului „blestem
al mumiei“). Cu Carter, Agatha
Christie avea să se întâlnească
mai târziu, întâlnirea care avea să
îi inspire piesa de teatru Akhna�

ton, rareori jucată și puțin cunos�
cută. Este o piesă scrisă în 1937, în
aceeași perioadă cu Moarte pe Nil,
publicată abia în 1973 și pentru
care scriitoarea a cerut ajutorul
eminentului egiptolog Stephen
Glanville. „Orientul Mijlociu îi
hrănea imaginația“, spune Béatrix
de L’Aulnoit. „Prin povestirile ei,
Agatha Christie a reușit să facă re�
giunea populară compatrioților
ei, așa cum făcuse Rudyard Ki�
pling cu India britanică. Pentru
publicul din întreaga lume, Aga �
tha Christie era scriitoarea Orien�
tului Mijlociu.“

Însă Moarte pe Nil ascunde și
un alt înțeles, pe lângă pasiunea
orientală a Agathei Christie. Pre�
misa romanului, scandalul căsăto�
riei unei bogate moștenitoare cu
logodnicul celei mai bune prie�
tene, reflectă, de fapt, viața scrii�
toarei, este o aluzie la drama ei
sentimentală. „În 1926, Archibald
Christie, primul ei soț, divorțează
de ea pentru Nancy Neele, o prie�
tenă apropiată a cuplului. Este,
pentru Agatha, trădarea supremă“,
explică Béatrix de L’Aulnoit. 

Părăsită pentru o femeie mai
tânără cu 10 ani – este o lovitură
devastatoare pentru scriitoare. Ce�
lebra afacere a dispariției Agathei
în 1926 se înscrie în contextul aces�
tei drame intime, care o face pe

scriitoare chiar să se gândească la
suicid, moment pe care, spune Béa�
trix de L’Aulnoit, nu îl ascunde, ba
chiar îl evocă în romanul semi�au�
tobiografic Portret neterminat
(1934), scris sub pseudonimul Mary
Westmacott. Moar te pe Nil, spune
autoarea franceză, „se înscrie și el

în această con valescență prin lite�
ratură. Este marele ei roman des�
pre gelozie. Agatha Christie fusese
crescută în cultul căsătoriei și în
spiritul groazei de divorț și, mai
presus de aceasta, a rămas toată
viața ei o mare romantică și o mare
îndrăgostită“. SDC

Moarte pe Nil: crime și
convalescență literară

Vai, era cât pe ce să nu reușesc să
scriu acest text. Și mi�ar fi părut
extrem de rău, fiindcă mă pregă�
tisem să vă expun niște lucruri
extrem de importante.

Orice om responsabil își organi�
zează și prioritizează programul
zilnic. Astăzi, la 08.30, era progra�
mat să vină o echipă de băieți
zdraveni, care să�mi monteze aer
condiționat. Foarte bine, mi�am

zis, oricum nu era ora la care să
am idei clare despre care să scriu.
În două�trei ore termină și mă
lasă în brațele inspirației și dra�
gului de condei. Am primit însă
un telefon pe la ora amintită, prin
care mi s�a explicat, cu scuzele de
rigoare, că respectiva echipă a
fost deturnată pentru a rezolva o
reparație la o lucrare aflată în
garanție și că va ajunge și la mine
negreșit, dar între 11.30 și 13.00.
Nu e ca și cum aș fi putut avea
vreo obiecție. Ce să le spun, să
vină la patru? Asta e.

Poate e mai bine așa, mi�am
zis, că am timp să decantez și să
structurez mai bine informațiile

foarte importante pe care le voi
expune azi. Ce poate să însemne
noul interval orar? Probabil vor
ajunge la 11.40, fix când spăl cana
după a doua cafea. Le dau și lor
dacă vor, ca să le arăt că sunt os�
pitalier, știu că asta face omul să
muncească mai cu spor, iar spor
înseamnă că termini repede și�mi
lași timp să scriu ce am de scris,
fără a forța redacția să stea peste
program pentru un text de 2.595
de caractere.

La ora 12.05 a început câinele
să latre. Doi băieți zdraveni într�o
mașină zdravănă și�au făcut
apariția în fața casei și și�au aprins
fiecare câte o țigară, relaxați, de
parcă treaba încă neîncepută se
sfârșise deja. Am zis că poate și�au
dat seama, din ochi, că va fi o 

lucrare simplă, maximum o oră cu
tot cu pauza de bun venit, pe care
au lungit�o ca să se încadreze în
normativul de manoperă. Doar că
eu aveam deja alt ritm, mai alert,
dat de faptul că mă temeam că nu
voi mai apuca să scriu lucrurile
importante de azi. Nici nu�i pu�
team grăbi, am zis doar că nu am
cafea. Nici o problemă, mai avuse�
seră lucrări în zonă și știau că la
nici patru sute de metri distanță
se află magazinul cu automat de
cafea. 

Unul din ei a plecat numaide�
cât, uitând că ruleta firmei se află
în buzunarul gecii sale, astfel că
până la negrabnica lui întoarcere
nu am primit decât o vagă eva�
luare a lungimii traiectului țe �
vilor, undeva între doi jumate și

patru metri, maximum cinci.
Chiar acum se aude zgomotul

carotei, care sfredelește un stâlp
din beton pentru racordarea uni �
tății externe. Vă rog să mă scuzați,
dar în condițiile astea nu pot scrie
și chiar îmi pare rău, fiindcă
voiam să vă expun niște chestiuni
extrem de importante. SDC
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Venim joi
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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