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Cele mai noi apariții editoriale
din zona non-ficțiune 
la Editura Polirom

TOM NICHOLS, 
CEL MAI MARE DUȘMAN 
AL NOSTRU. ATACUL DIN
INTERIOR ASUPRA
DEMOCRAȚIEI MODERNE 

Tom Nichols este autorul
bestsellerului Sfârșitul
competenței.
Traducere de Doru Căs   tăian

În ultimele trei decenii, cetățenii
democrațiilor care afirmă cu tărie
că prețuiesc libertatea, toleranța
și statul de drept au susținut în
tot mai mare măsură politicieni
și programe politice iliberale. De �
mocrația are probleme, dar a cui
este vina?

În cartea sa, Tom Nichols con�
testă reprezentările curente con�
form cărora ascensiunea mișcărilor
iliberale și antidemocratice în Sta�
tele Unite și în alte țări poate fi
pusă doar pe seama globalizării și
a deciziilor proaste luate de elitele
conducătoare. În schimb, el iden�
tifică originile acesteia într�o serie
întreagă de fenomene ce riscă să
afecteze însăși esența societăților
democratice moderne, de la creș �
terea narcisismului și așteptările
din ce în ce mai mari și mai ne�
realiste ale cetățenilor la o cultură
a resentimentului și de la dezin�
teresul față de participarea civică
la un tribalism agresiv și o explozie
a urii de care social media nu e
deloc străină. Cetățenii obișnuiți,
plini de nemulțumiri, și�au dat
mâna cu acei politicieni care au
succes mai degrabă creând un val
de furie decât încurajând virtuțile
civice și cooperarea democratică.
Deși nu va fi ușor, argumentează
politologul american, trebuie să
apărăm democrația prin reînvierea
virtuților și valorilor care stau la
baza ei – și recunoscând că nu

am știut să apreciem ceea ce avem
în lumea modernă. Tranșantă, non�
conformistă și pasionantă, Cel mai
mare dușman al nostru schimbă
perspectiva în dezbaterea cu pri�
vire la modul cum au ajuns de �
mo crațiile în această situație și la
ce este de făcut.

„Să crezi că libertatea și demo �
crația vin de la sine e o eroare fa�
tală. Cel mai mare dușman al nos�
tru explică de ce până și cea mai
măreață națiune de pe pământ nu
este imună la efectele distructive
ale cinismului și ignoranței. E de�
opotrivă o lecție de istorie și o
analiză pătrunzătoare a unor eve�
nimente recente dureroase.“ (Garry
Kasparov)

ADRIAN WOOLDRIDGE,
ARISTOCRAȚIA TALENTULUI.
CUM A CREAT MERITOCRAȚIA
LUMEA MODERNĂ

În curs de apariție 
Traducere de Adina Avramescu

Ideea că oamenii trebuie promo �
vați în funcție de talentul nativ, și
nu de originea lor socială este țin �
ta unor critici din întregul spectru

politic, deși era predominantă în
lume spre sfârșitul secolului XX.
Stânga critică meritocrația pentru
că ar susține statu�quoul, conser�
vatorii, dimpotrivă, deoarece ar fi
o amenințare la adresa ordinii so�
ciale, iar comunitariștii o contestă
pentru că ne ține pe toți într�o
stare de anxietate continuă. Adrian
Wooldridge reface istoria merito �
crației în culturile occidentale și
în afara lor, luând ca repere diverși
politicieni și funcționari care au
introdus principiul revo luționar
al competiției deschise, psihologi
care au elaborat metode de mă�
surare a inteligenței și spe cialiști
în educație care au conceput po �
sibilități de promovare socială.
Aris tocrația talentului este o ana�
liză a dezbaterilor care încearcă
să stabilească dacă merito crația
mai poate fi o forță aducătoare de
bine.

„Această istorie unică și fascinantă
explică de ce e greșit să i se pună
atâtea în cârcă meritocrației, precum
și că e preferabil să le îm parți res �
ponsabilități persoanelor celor mai
capabile să se achite de ele decât să
menții vechile obiceiuri ale corupției,
patronajului, ne po tismului și castelor
ereditare. Wooldridge demontează

Trecem prin vremuri tulburate, de la războiul din Ucraina la divi ziunea societăţii, diviziune foarte
vizibilă îndeosebi pe site-urile de social media. De aceea vă propunem o selecţie de titluri apărute de
curând la Editura Polirom sau în curs de apariţie care au menirea să ne facă să înţelegem mai bine
lumea în sânul căreia ne aflăm, dar și lumea din care venim. Ce ne desparte de înaintași, de vremurile
pe care ei le-au traversat? Încotro ne îndreptăm și unde suntem acum? Sunt întrebări la care cărţile
de mai jos nu au cum să răspundă, dar ne pot ajuta pe noi să înţelegem mai mult. 

multe ipo teze încetățenite și pre�
zintă con textul indispensabil pen�
tru a înțelege această chestiune
controversată și presantă.“ (Steven
Pinker)

„Aristocrația talentului repre�
zintă o rectificare importantă și
necesară a criticilor contemporane
la adresa meritocrației. Pune me �
ritocrația într�o perspectivă isto�
rică și transculturală lămuritoare,
care ne arată cât de decisiv a fost
faptul de a�i judeca pe oameni
mai degrabă după talentele lor
decât după ascendența sau relațiile
lor în crearea lumii moderne. O
recomand cu toată căldura.“ (Fran�
cis Fukuyama)

AZAR NAFISI, 
CITEȘTE PERICULOS.
PUTEREA SUBVERSIVĂ 
A LITERATURII ÎN VREMURI
TULBURI 

Autoarea bestsellerului 
Citind Lolita în Teheran
Traducere din limba engleză de
Adina Avramescu

Uitarea este echivalentul morții,
ne spune Azar Nafisi, iar cărțile
au fost dintotdeauna paznicii me�
moriei noastre. Cărțile ne transmit
adevăruri care adesea nu pot fi
rostite și devin de multe ori forme
de luptă eficiente împotriva regi�
murilor totalitare. În cele cinci
scrisori imaginare adresate tatălui
său, însoțite de inserturi autobio�
grafice, autoarea aduce un elogiu
nu doar literaturii rezistenței, ci
și, mai ales, literaturii ca formă
de rezistență. Sondând operele
unor mari autori precum Salman
Rushdie, Margaret Atwood, Tim
Morrison, David Grossman, Elias
Khoury, Ray Bradbury, James 
Baldwin sau TaNehisi Coates, sunt
puse în discuție multe dintre ma�
rile probleme cu care se confruntă
lumea contemporană: dezumani�
zarea, lupta femeilor și a mino �
rităților pentru drepturile lor, teo �
crația iraniană și derapajele anti�
democratice din SUA, războaiele

din Orientul Apropiat, tortura și
lagărele de concentrare, relația
victimă�călău, pandemiile ș.a.
Tran spuse în ficțiune, toate aceste
teme au făcut și continuă să facă
din cărți lecturi subversive, inci�
tante și „periculoase“, înlocuind
minciuna cu adevărurile pe care
ele le dezvăluie. Citește periculos
este o carte care nu ne poate lăsa
tăcuți și nici indiferenți.

„Cărțile nu ne pot salva de la
moarte, dar ele ne pot ajuta să
trăim și, mai ales, să trăim cu
speranță.“ (Azar Nafisi)

„Dar cum oare se explică faptul
că atât de mulți oameni recurg la
idei, la imaginație și frumusețe
atunci când li se ia tot ceea ce noi
numim viață? Când nu mai au ab�
solut nici o putere asupra vieții și
asupra morții lor? Când sunt în
pragul morții? Când ne confrun�
tăm cu acte de o asemenea bruta�
litate și cruzime, când ne pierdem
speranța de a mai fi oameni, ne
întoarcem instinctiv la acele rea�
lizări ale omenirii care omagiază
demnitatea, libertatea și frumosul.
Facem apel la empatie și credința
că, până și în asemenea locuri afla�
te atât de aproape de moarte, ră�
mânem totuși în vecinătatea vieții
prin intermediul cărților, al artei
și al muzicii, prin ceea ce s�a născut
din dragoste, din pasiune și din
dorința de a comunica, din nevoia
de a ne opune morții și uitării. La
fel de important e faptul că, chiar
în pragul morții fiind, când nu ne
putem alege modul în care trăim
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sau murim, mai avem încă posi�
bilitatea de a alege cum să ne con�
fruntăm cu acea moarte, cum să
ne confruntăm cu călăul nostru:
cu demnitate și dragoste de viață
sau de vidul oferit de moarte. Nu
ne putem pierde speranța într�o
lume care l�a dat pe Rumi sau pe
Shakespeare.“ (Azar Nafisi)

PETRE ALEXANDRESCU,
CONTINENTUL SCUFUNDAT.
CONVERSAȚII DESPRE
TRECUT 

Ediție îngrijită și note 
de Vlad Alexandrescu
Interviuri realizate 
de Mihaela Udrescu
Prefață de Cătălin Pavel

Punctate de nostalgii și impresii
încă puternice, amintirile lui Petre
Alexandrescu sunt o incursiune
atât în memoria individuală, cât
și în cea colectivă, ilustrând par�
cursul tumultuos al României de�
a lungul anilor 1940, în timpul re�
gimului comunist și, ulterior, în
tranziția către democrație. În dia�
logul său cu Mihaela Udrescu, cu�
noscutul arheolog schimbă adesea
ritmul și revine asupra unor eve�
nimente pentru a reliefa noi detalii
și noi semnificații, ca într�un ca�
leidoscop de lumini și umbre. De
la copilăria și adolescența din tim�
pul războiului până la rezistența
arheologilor români în fața direc�
tivelor PCR din anii 1950�1980,
dificultățile stabilirii unui dialog
cu istoricii occidentali și perioada
în care a condus Institutul de Ar�
heologie, sunt evocate figuri și în�
tâmplări ce schițează istoria omu�
lui Petre Alexandrescu, dar și a
întregii țări.

„O ego�histoire povestită de
unul dintre cei mai cunoscuți 
arheologi români, Continentul
scufundat este o apologie pentru
o știință voioasă, un manifest 

împotriva cunoașterii încruntate.“
(Cătălin Pavel)

„Am să fac o aluzie la titlul aces�
tor memorii, care se vor numi Con�
tinentul scufundat, pentru că, voi
argumenta mai încolo, când voi
ajunge la revoluția asta ultimă îm�
potriva lui Ceaușescu, fiecare din
aceste secțiuni ale istoriei noastre,
ale istoriei românești poate, în
orice caz ale istoriei bucureștenilor,
se produce cu un fel de prăbușire
a ceea ce a fost înainte. Și se pro�
duce o ruptură, în așa fel încât
me moria colectivă, aș zice, mai
puțin decât memoria literară, me�
moria colectivă nu mai are în ve�
dere decât sporadic ceea ce a fost,
și deformat. Și este un exercițiu
extraordinar pentru un istoric să
vadă cum se schimbă această suită
de secțiuni care înseamnă o suită
de ruperi de memorie. Și cea mai
gravă dintre ele este ruptura care
s�a produs în 1989, când și popu �
lația a vrut, și noi am vrut cu toții
să uităm ce a fost, dar s�a și uitat
ce a fost, și atunci ceea ce a fost
înainte pare ca niște lucruri care
se petreceau în altă eră, în alt ev.
Asta m�a făcut să văd că istoria
are o doză foarte mare de subiec�
tivitate și în același timp o doză
foarte mare de incertitudine și o
doză foarte mare de manipulare.“
(Petre Alexandrescu)

CORNEL JURJU,
COSMIN BUDEANCĂ,
SUFERINȚA NU SE DĂ LA
FRAȚI. MĂRTURIA LUCREȚIEI
JURJ DESPRE REZISTENȚA
ANTICOMUNISTĂ DIN MUNȚII
APUSENI (1948-1958) 

Ediția a II�a, revăzută și adăugită
Prefață de Doru Radosav
Postfață de Ruxandra Cesereanu
Volum apărut cu sprijinul
Clubului Monarhiștilor Clujeni
și al Fundației Culturale
Memoria.

„Dorința mea, după Revoluție, o
fost să fac cunoscut cine am fost
noi, cei din Grupul «Șușman». 
N�am vrut să vorbesc atâta pentru
mine, mai mult m�am simțit obli�
gată să fac în așa fel încât să știe
lumea de Șușmani, de cei care o
pierit. N�am vrut să rămână fără
să să știe cine o fost, de ce o fost
fugiți și ce�o făcut. Suntem datori
să ne amintim de ei că, Doamne,
mult o suferit. O fost vremuri grele
să fii tăt timpu’ hăituit de Securi�
tate și să umbli cu ranița în spate
după alimente, prin frig și prin
ploaie... Cât de tristă era viața aia,

de om hăituit, fără să fi făcut nimic,
numa’ că nu ai gândit ca ei. Că
dacă ai fi făcut ceva, ai fi zâs: No,
am făcut o faptă pentru care îmi
merit soarta. Te�ai fi simțit vinovat.
Am greșit, am făcut, acuma suport
consecințele, da’ așa... Pentru ce?
Că n�ai gândit ca ei? Că am vrut
să fim liberi? Să ne exprimăm li�
ber? Merită multe povestite. Multe
nu ți le mai aduci aminte, cum o
fost ele atuncia, cât erau de tragice.
N�o fost simplu, da’ mi�o făcut plă�
cere să povestesc, pentru că ro�
mânii de azi și de mâine trebuie
să știe prin ce am trecut noi. Am
făcut un efort, da’ cred că merită,
pentru că trebuie să rămână ceva
după noi, iar vorbele�s vorbe și
scrisu�i scris.“ (Lucreția Jurj)

„Spre deosebire de alte lucrări
memorialistice, aceasta este o carte
provocată de istoricul oralist. Ea
s�a născut, pe de o parte, dintr�o
presiune interioară a femeii lup�
tătoare din munți de a depune
mărturie despre dramele de care
a avut parte, elaborând personaje
din fatalitatea amintirilor tragice,
iar pe de altă parte, din imperati�
vele exterioare, circumscrise dis�
cursului public, ale istoriei inter�
zise atâtea decenii. Prin urmare,
este o mărturie a unui om simplu,
care nu are emfaza auctorială a
literaturii memorialistice apărute
după 1989. Lucreția Jurj povestește
«istoria ei», care în mod indirect
a fost și istoria noastră, nespusă,
dar împărtășită.“ (Doru Radosav)

„Lucreția Jurj înțelege cât de
im portantă este neuitarea, memo�
ria, în istoria recentă a României;
de aceea, mărturia ei se dorește a
fi simplă, fără zorzoane, fără o sti�
listică anume, fără tropi, în linia
adevărului franc. Dar la fel de lim�
pede Lucreția Jurj înțelege cât de
necesară este rostirea durerii, re�
latarea suferințelor (fie și într�un
mod discret).“ (Ruxandra 
Cesereanu)

FRANCISCA BĂLTĂCEANU,
MONICA BROȘTEANU, 
MAI LIBER CA ORICÂND.
PĂRINTELE ANTON DEMETER 

Cuvânt�înainte de 
Damian Gheorghe Pătrașcu

„Mai mult decât emoționant este
capitolul referitor la închisorile
prin care a trecut părintele și de
unde a ieșit paralizat. Și�a asumat
acolo rolul de a păstra speranța
în sufletele oamenilor. Nu�s mai
puțin emoționante nici paginile
care reconstituie viața de după
eliberare și mucenicia părintelui
în parohii din Moldova, osârdia
lui în munca pastorală, devota�
mentul și dăruirea pentru toți oa�
menii necăjiți, care�l căutau ca pe
un intercesor de maximă eficiență.
Sunt multe mărturii care atestă
că rugăciunile și sfaturile părin�
telui chiar au avut efecte impre�
sionante, de la vindecări la alte
repercusiuni benefice. Oamenii 
l�au considerat un sfânt încă de
pe când era în viață. Iar cartea de
față îi reconstituie amănunțit, cu
o documentare cvasiexhaustivă,
viața de mucenic și martir.“ (Al.
Cistelecan)

„Răsfoind paginile acestei cărți,
vom găsi viața și moartea Slujito�
rului lui Dumnezeu Anton Deme�
ter, preot și frate franciscan, apar �
ținând Provinciei «Sf. Iosif, soțul
Preasfintei Fecioare Maria» a Fra �
ților Minori Conventuali, așa cum
a fost trăită ea și așa cum a fost
per cepută de toți care au călcat
nu numai pragul locuinței sale, ci
și pe acela al inimii și al sufletului
său – și aceștia sunt mulți, de ori �
ce vârstă, condiție socială și confe �
siune...“ (Damian Gheorghe
Pătrașcu)

„Eu știu pentru ce veneau oa�
menii la părintele: pentru că el
avea mereu un cuvânt de încura�
jare pentru fiecare, le asculta 

necazurile și nu era absent la ceea
ce îi povesteau oamenii. Mulți aveau
această încredere că, mergând la
părintele, vorbind cu el, cerând
ru găciuni și oferind o liturghie,
aveau să primească ajutor de la
Dumnezeu. Avea acest dar.“ (Petru
Blaj, mărturie din dosarul de bea�
tificare)

SHEERA FRENKEL,
CECILIA KANG, UN ADEVĂR
NEPLĂCUT. FACEBOOK ȘI
LUPTA PENTRU DOMINAȚIE 

Bestseller „The New York Times“,
în curs de ecranizare de către
HBO într�un serial cu Claire Foy
în rol principal
Cartea anului 2021 – „Fortune“,
„Foreign Affairs“, „The Times“,
„Cosmopolitan“
Traducere din limba engleză și
note de Iulia Singer

Cândva una dintre poveștile de
succes din Silicon Valley, compa�
nia Facebook a fost afectată în ul�
timii ani de controverse și de crize.
Se pare că, în timp ce conecta oa�
meni și organizații din întreaga
lume, gigantul tehnologic, încăl�
când principiul confidențialității,
gestiona în mod fraudulos datele
utilizatorilor și contribuia la răs�
pândirea știrilor false în numele
creșterii cu orice preț. Sub con�
ducerea lui Mark Zuckerberg și a
lui Sheryl Sandberg, cunoscuta
rețea de socializare a devenit mij�
locul de comunicare preferat de
cei care instigă la ură, de infractori
și de regimurile corupte, cu urmări
devastatoare pentru întreaga ome�
nire. Plecând de la numeroase
informații obținute în urma in�
terviurilor cu foști angajați și in�
vestitori ai companiei, jurnalistele
Sheera Frenkel și Cecilia Kang
ajung la o concluzie șocantă: pașii
greșiți făcuți de Facebook în ulti�
ma perioadă nu reprezintă o ano�
malie, ci o consecință inevitabilă
a felului în care a fost gândită
compania.

„Lovitura definitivă.“ („The New
York Times Book Review“)

„Bogată în informații importante
pentru evaluarea impactului re �
țe lelor de socializare asupra socie �
tății și democrației.“ („The Was�
hington Post“)

„Frenkel și Kang demonstrează
în mod convingător că, în interesul
apărării democrației, trebuie să
luăm acum măsuri pentru a curăța
Facebook de știrile false, de pro�
pagarea urii și a dezinformării.“
(Associated Press) SDC



4
ANUL XVIII NR. 771

16 – 22 APRILIE 2022opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Un poliglot american (nepot 
al lingvistului german 
Maximilian Berlitz), povestește
că în copilărie fiecare
persoană importantă din jurul
lui vorbea cu el în altă limbă:
tatăl în engleză, mama în
franceză, bunicul în germană,
bona în spaniolă. Băiatul
ajunsese să creadă că fiecare
om din lume vorbește în mod
natural altă limbă. Ca să te 
descurci, trebuie să înveţi
limba fiecăruia… Azi o aseme-
nea copilărie nu mai miră
probabil pe nimeni, popoarele
se amestecă temeinic. Băiatul
unor amici ai mei arheologi
vorbește cu mama lui în sârbă,
cu tatăl maghiară, iar la școală,
pentru că trăiesc în Austria,
germană. Ce noroc, să
primești de-a gata această
combinaţie minunată de limbi!  

Povestea micului Berlitz ar fi me�
ritat inclusă în cartea lui Umberto
Eco despre utopii lingvistice, În
căutarea limbii perfecte (Polirom,
2002). Nu că ar putea duce lipsă
vreodată Eco de anecdote sau de
erudiție. Însuși mottoul cărții este

un pasaj din Herodot, binecunos�
cut publicului, care mă urmărește
și pe mine încă de când l�am citit
prima oară. E vorba acolo de fa�
raonul egiptean Psammetihos
(urmez grafia din traducerea din
greacă a Feliciei Vanț�Ștef, 1961),
care, vrând „să știe care or fi fost
primii oameni, […] încredințează
unui păstor doi prunci, […] porun�
cindu�i ca nimeni să nu rostească
nici un cuvânt față de ei; copiii să
stea într�o colibă, cu desăvârșire
singuri“. Toate astea, „pentru că
voia să afle care va fi prima vorbă
pe care o vor rosti copiii“ – vorbă
care ar fi urmat să fie, în mod ne�
cesar, în limba naturală a omului,
neinfluențată de cea a locului unde
el se întâmplă să se nască. Episodul
acesta se încheie cu rezultatul că

primul cuvânt spus până la urmă
de copiii care nu auziseră pe ni�
meni vorbind este – Herodot ne
transmite fără să clipească ceea
ce îi povestiseră preo ții din 
Memfis – un cuvânt frigian în�
semnând „pâine“. 

Experimentul acesta a fost re�
petat (cu un sfârșit tragic) aproa �
pe două milenii mai târziu de 
Frederic al doilea, care presupu�
nea că asemenea copiii vor începe
să vorbească spontan fie în ebra �
ică, greacă, latină sau arabă, fie în
limba părinților lor. Aici trebuie
să adaug că, dacă ebraica a fost
mult timp considerată limba pri�
mordială a omului, inclusiv de că�
tre Părinții Bisericii, părinții ar�
heologiei preistorice ar da orice să
audă măcar o dată vorbindu�se
echivalentul ei științific, adică ve�
chea limba proto�indo�europea �
nă, cea din care se trag limbile vor �
bite azi de jumătate din popu lația
globului. Probabil că un pic din
obsesia unei limbi paradisiace,
care exprimă totul simplu, deplin
și spontan, se află în spatele ori�
cărei abordări a subiectului, din �
spre teologie, lingvistică sau alte
domenii. Alteori e invers, limbile

Continuăm Jurnalul, ce altceva
să facem?

Luni, 11 aprilie
Își schimbă preș. Iohannis

preș.�ul de la partid ca pe anve�
lope: ba că Cîțu de iarnă, ba că
Ciucă de vară. Oare cine va fi preș.
de la iarnă? Sper că Câciu.

Nu s�a găsit coloană vertebrală
la peneleu: nici un vot împotriva
tov. lib. gen. dr. plagiator Viorica
Ciucă.

Duminică, 10 aprilie
Of, ce a asudat și astăzi să ră �

cuțul tovarăș general doctor libe�
ral Viorica Ciucă la exercițiile de
citire. Vlahi, vă conjur: nu vă mai
torturați astfel elitele!

Surprinzător: deși a candidat
singur, tov. gen. dr. lib. Viorica
Ciucă a reușit, în mod paradoxal,
să nu iasă pe locul doi.

Băsescu�Petrov a dus în viața
publică vlahă, la un nivel fără pre�
cedent, mahalaua. A promovat lin�
găii de cursă lungă, tupeul și
securismul agresiv. Preș. Iohannis,
intangibilul, sfânt ca vaca in�
diană, a predat cu totul țara pe
mâna specialilor. Neo�securismul
a metastazat societatea vlahă, că�
reia i se mai poate aprinde cel
mult o lumânare la căpătâi. În rest
se tot rotesc garniturile de slugi,
toate la fel de analfabete, puse pe
slugărit, pe bugetărit și, Doamne
ajută, pe băgat mâna�n portofe�
lele masei de cetățeni�melasă.

Mi�ar plăcea ca omul politic
vlah al viitorului să fie mutant: ju�
mătate Udrea, jumătate Ciucă.

Unul dintre miturile vlahe la
care nu am acces este fluturașul
de salariu. Salariu, din când în
când, în deceniul trecut, am mai
avut, dar fluturaș de salariu ni�

ciodată. Nu am primit așa ceva,
cine mi�o fi luat fluturașii, ce o fi
făcut cu ei, în ce insectar au
ajuns? Om bătrân, cu părul alb,
nu știu cum arată fluturașul de
sa lariu, mi se pare o specie exo�
tică, de neînțeles. Am primit o dată
o primă și de două ori în opt ani
mărire de salariu, dar fluturaș –
niciodată. Mă frământ: și bulgarii
au oare flutu rașul lor de salariu?
Nu voi afla niciodată, voi muri
fără să fi ținut în mâini trupul
fragil al flutura șului de salariu,
păcat.

Sâmbătă, 9 aprilie
Dar ce pârtie frumoasă fac spi�

nările liberalilor, o adevărată bi�
necuvântare pentru primul
schior al țării.

Dacă tupeul și abjecția s�ar fi
împreunat și ar fi avut împreună
plod, acum fructul iubirii ar fi fost
fix la bulgari, la răcoare.

Mi�ar plăcea ca iadul să existe
și�n el bucălatului tov. gen. dr.
Ciucă să i se întâmple tot ce i�am
urat eu în timp ce nu�mi furam
doctoratul, Doamne ajută.

Vineri, 8 aprilie
Dacă în tinerețe ți�a plăcut să

faci bugetul, la vârsta a doua faci
Târgșorul – proverb vlah (de la
în ceputul secolului XXI).

O veste tristă: am aflat că a tre�
cut dincolo, la nouăzeci și șapte
de ani, domnul Cornel Răducanu,
ziarist, pe care l�am prețuit – de
la distanță, dar mult. Știu din cel
puțin trei surse de încredere că
domnul Răducanu a fost un om
exemplar, extraordinar. Eram
foarte fericit că mă citea. Nu e bine,
probabil, să faci ierarhii între citi�
torii, dar eu fac. Iar domnul Cor�
nel Răducanu, înțelept și bun, era
unul dintre cititorii la care ți �
neam cel mai mult.

Joi, 7 aprilie
Era frumos să ia Madam Udrea

douăzeci de ani, să poată fredona
îndrăgitul șlagăr de la Târgșor:
„Șase ani ca mâine trece, mai ră�
mâne paisprezece“.

Marți, 5 aprilie
Știam că�s grei de cap, dar când

îi vezi pe lângă președintele Ucrai�
nei, pigmei și cu limbă de lemn,
înțelegi că�s grei și de inimă.

Chiar nu se găsește nici o în vă �
țătoare care să�i treacă onest pe
alde Cîțu sau tov. gen. dr. Ciucă
prin ciclul primar? Să învețe și
ei, marii bărbați de stat al vlahi�
lor, să citească și așa. O ope �
rațiune specială de alfabetizare
sau ceva. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimelor (65)

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cuvintele celuilalt

de azi sunt proiectate în paradis.
Eco citează undeva un autor sue�
dez de secol 17 care e de părere că
Dumnezeu i se adresa lui Adam în
suedeză, acesta răspundea în da�
neză, iar între timp Eva era sedusă
de un șarpe care vorbea franceză.

În încheiere, despre scriitori,
care au și ei o obsesie aproape ca�
balistică pentru o limbă primor�
dială. O limbă care să meargă la
suflet cititorului, cu totul deose�
bită de limba rece și seacă folosită
„în comerț, armată și adminis �
trație“, cum se zice prin manuale.
Scriitorul ar vrea desigur ca, des�
chizând cartea lui, cititorul să aibă
impresia că a vorbit douăzeci de
ani la rând chineză și abia acum
are în fața ochilor cuvinte în limba

lui maternă – cuvinte care îl to�
pesc, oricât de banale ar fi ideile.
Pe de�o parte, e foarte bine să�ți
dorești asta, pentru că o asemenea
limbă te�ar ajuta automat să refaci
undeva un contact care s�a dezli�
pit și care, deodată reparat, face
jucăria să meargă din nou. E unul
din scopurile mari ale literaturii,
să repoziționeze cititorul în pro�
pria lui emoție, pe care o uitase.
Pe de altă parte însă, scriitorul 
n�ar trebui să râvnească la aseme�
nea trucuri, asemănătoare unui
vânt puternic care te împinge din
spate ca să scoți un timp mai bun
la alergare. Tocmai pentru că ma�
rea literatură nu se scrie cu cu�
vinte magice sau paradisiace, ci
cu cuvintele de toate zilele.  SDC

Pieter Breughel cel Bătrân, Turnul Babel
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Liberalii și�au schimbat liderul,
într�un congres fără tam�tam, fără
strălucire și fără tensiunea cu care
ne obișnuisem la reuniuni de acest
gen. PNL a ales atent fereastra de
liniște pe frontul din Ucraina și a
mutat rapid. Înscăunarea lui Ni�
colae Ciucă la vârful liberalilor n�
a fost o surpriză. A surprins oare�
cum rapiditatea cu care a fost
anunțat și organizat congresul.
PNL n�a mai vrut să repete bâlciul
de anul trecut, când România a
fost ținută un an întreg în loc de
un congres care în final n�avea să
rezolve mare lucru. Florin Cîțu a
fost bun toamna trecută doar pen�
tru ca partidul să scape de Ludovic
Orban. Cum premierul e cel care
are pâinea și cuțitul, s�a mers pe
soluția Cîțu, însă imediat ce Florin
Cîțu a pierdut și el funcția de pre�
mier, a fost adus „adevăratul“ lider
PNL: Nicolae Ciucă. 

Congresul PNL din 10 martie a

fost o plicticoșenie cap�coadă, dar
strategii liberalii taman asta au
vrut: totul pe repede înainte, fără
zarvă. Să nu se vorbească prea
mult despre congres, pentru că
oricum e jenant să te lauzi că în�
scăunezi un nou lider după ce
anul trecut te�ai chinuit să arăți
lumii de ce Ludovic Orban trebuie
înlocuit cu Florin Cîțu.

Nicolae Ciucă nu este un poli�
tician de dreapta. Fostul general
e mai degrabă omul centrului și
al soluțiilor negociate în diverse

cabinete decât liberalul pur�sânge
de care partidul are atâta nevoie.
Ciucă nu are cum să gafeze politic,
pentru că nu i se va permite asta.
El nu are propriile păreri despre
politică. Omul citește rar și greu
ce i se pune în față. 

Pentru PNL este momentul des �
părțirii de electoratul de dreapta.
Paradoxal, aducerea lui Ciucă la
PNL e o veste proastă pentru PSD.
Și așa nu existau diferențe prea
mari în ultimele luni între PNL și
PSD, dar congresul liberalilor
aproape că a nivelat terenul. Au
dispărut tranșeele dintre cele
două partide, pare începutul unei
noi epoci. Cum să�l atace Ciolacu
pe Ciucă? Și care ar fi motivele?
Ciucă nu doar că nu e omul scan�
dalului, dar e greu ca vreun poli�
tician PSD să găsească motive de
gâlceavă și să se ia de Ciucă. Dar
asta nu înseamnă că PSD nu va în�
cerca să ia fața PNL. Iar Ciucă e

încasatorul perfect. Ați văzut cum
s�au derulat ostilitățile la momen�
tul cu anun ța rea măsurilor din
pachetul Sprijin pentru România?
Ciolacu în mijloc, flancat de lide�
rul UDMR și de proaspătul câr�
maci al liberalilor, Nicolae Ciucă.
A vorbit întâi șeful PSD, apoi Ke�
lemen Hunor, iar când i�a venit
rândul lui Ciucă, Ciolacu s�a re�
tras strategic, aducându�i în loc
pe Firea și pe alți miniștri PSD. 

Până la urmă PNL l�a mazilit pe
Cîțu și pentru că intra prea des în
clenciuri cu social�democrații. Li�
beralii au acum ce au căutat o
iarnă întreagă: liniștea mult do�
rită în guvernul cu PSD. 

Întrebarea e dacă și PSD își
dorește liniște, pentru că noul
PNL pare să râvnească la domnițe
și domni care pun de regulă ștam �
pila pe cei trei trandafiri. Cu alte
cuvinte, cele două forțe politice ar
putea intra rapid în conflict, dacă
și sondajele vor indica un pericol
pentru PSD. Rareș Bogdan a anti�
cipat deja strategia: crește PNL,
concomitent cu scăderea social�
democraților. 

Militarul Ciucă ar putea fi pe
placul unei bune părți a electora�
tului de stânga. Pe termen mediu
și lung însă, PNL nu are cum să
câștige. Pentru că liberalii pierd
electoratul dur de dreapta care nu

mai rezonează cu mesajele de tip
Ciucă. Oricât vor încerca ceilalți
lideri liberali să coloreze scena,
nu le va ieși.

Dar poate fi Nicolae Ciucă pre �
zidențiabilul PNL? Greu de crezut.
În campania de la prezi dențiale nu
te poți ascunde. Trebuie să
vorbești cu oamenii, trebuie să ai
discurs și să simți politica. La ju�
mătatea anului viitor Ciucă va tre�
bui să facă un pas în spate de la
Palatul Victoria, potrivit înțele �
gerilor anterioare cu PSD. Cu ce
rezultate se va prezenta Ciucă în
fața electoratului? Va avea Româ�
nia autostrăzi noi până atunci?
Nici vorbă. Plus că nu vin vremuri
prea bune pentru economie. Iarna
viitoare se anunță dificilă pe fon�
dul scumpirilor la energie și com�
bustibili, iar inflația nu se va do�
moli prea repede. Și atunci cu ce
se va lăuda Nicolae Ciucă?

Impunerea lui Ciucă la vârful
PNL e mai degrabă un experiment.
Dacă totuși va aduce puncte PNL,
atunci va rămâne în cărți pentru
o poziție sau alta în stat, dacă nu,
atunci artizanii mutării de acum
vor ieși la rampă. 

Cum n�ar fi exclusă nici o
înțelegere cu PSD. Caz în care so�
cial�democrații ar prelua guver�
nul, iar Ciucă ar putea fi candida�
tul comun la Cotroceni.SDC

Dragi români, voi iubiți Paștele?
Îl iubiți, așa�i? Și cum îl iubiți?

În România, pentru credincioșii
ortodocși (și, ceva mai devreme,
pentru cei catolici) vine Paștele.
Începe tradiționala agitație bia�
nuală, perechea celei de la Cră�
ciun: pregătirile de Paște, curățe �
nia de Paște, cumpărăturile de
Paște. E și normal: de vreme ce ne
știm creștini de atâta amar de
vreme, celebrăm la intensitate
maximă acest moment, cea mai
importantă sărbătoare a crești nis �
mului – învierea lui Iisus Hristos.

Sigur, cei mai mulți dintre noi
n�o mai celebrăm cu aceeași forță
a trăirii cum o făceau primii
creștini. Odinioară, cu secole în
urmă – nu chiar atât de multe to �
tuși –, dimensiunea mistică era
fun damentală pentru trăirea
Paștelui, iar toate pregătirile care
se făceau pentru a întâmpina
sfân ta sărbătoare erau legate de

nevoia credinciosului de a se
curăți – în toate sensurile – pentru
momentul sacru al Învierii, după
chinuitoarele patimi ale Fiului
Domnului. Curățenia spirituală,
curățenia trupească și curățenia
din case erau elemente comune ale
aceluiași ritual comunitar.

Mai apoi, odată cu trecerea vre�
mii și laicizarea lumii creștine
(dar nu de tot, niciodată de tot!),
misticul s�a transformat în mare
măsură în ceremonial, deși fără să
dispară complet. Dimensiunea pă�
mântească și comunitară au ajuns
să domine, așa că de�acum, chiar
dacă un credincios autentic se
îngrijește de curățirea sufletului
în așteptarea marii sărbători, sar�
cina esențială a fiecărei gospodă�
rii – și, de obicei, gospodine – a
devenit curățirea casei și pregăti�
rea mesei de sărbătoare. Partici�
parea la slujba de Înviere a rămas
o necesitate, dar mai degrabă una
socială, de reafirmare a coeziunii

unei comunități. Nu fiindcă oame�
nilor le�ar fi scăzut credința – ea
e atâta câtă e –, ci fiindcă ea de�
vine tot mai mult o problemă in�
timă, privată. Dar, fie că ești sau
nu credincios, trebuie să ai mare
grijă să nu te prindă marile săr�
bători cu casa necurățată, cu co�
voarele nebătute, cu praful ne �
șters și fără o masă de Paște
încărcată. În sinea ta poți trăi În�
vierea Domnului cum vrei tu, dar
mai înainte ai grijă să mături, să
aspiri, să speli, să freci, să lus �
truiești și să gătești, altfel n�o să
simți că trăiești pe deplin sărbă�
toarea. Ca să nu mai vorbim de ce
o să zică vecinii sau rudele!

Nu e mult de când am intrat și
noi în rândul lumii capitalist�li�
berale și savurăm pe deplin con�
sumerismul societății moderne.
Era inevitabil, chiar obligatoriu să
îl simțim mai acut tocmai pe tim�
pul sărbătorilor: e parte din lumea
în care trăim și se ajustează la 

ritmurile comunității. Așa se face
că de�acum ceremonialul e dublat
și concurat de un avânt comercial
ce ne stimulează pe toate căile să
cumpărăm și să consumăm. „Iu �
bești Paștele?“, suntem între bați
retoric într�o reclamă. Da, sigur
că da, zic în gândul meu. Și�atunci
ce? Mi se spune imediat: „Trăiește
Paștele!“. Sigur, nu chiar mistic
sau ceremonial, deși nimeni nu
mă împiedică să o fac și așa. 

Dar, cum aflu din reclamă, mai
am și alte opțiuni sau facilități de
moment: pastă de mici din carne
de porc la un preț incredibil de
avantajos. Numai pentru creș tini,
îmi zic imediat, fiindcă e evident
că musulmanii sau evreii prac �
ticanți nu ar fi atrași de o aseme�
nea ofertă și degeaba i�ai întreba
dacă iubesc sau nu Paștele. Sigur,
iubim Paștele și cumpărăm pastă
de mici și poate facem și un grătar
simbolic undeva – pe dealul Gol�
gotei, îmi trece prin minte un gând
păgân. 

Adevărul e că întrebarea mă
irită un pic. Cum să „iubești“
Paștele? Pentru că e o sărbătoare,
s�ar putea răspunde. Doar că nu e
tocmai o sărbătoare veselă – e una

a bucuriei, dar nu veselă, dacă te
gândești la Săptămâna Patimilor.

Întrebarea nu e însă mai ridi�
colă decât o urare citită tot într�o
reclamă, pe un panou mare, în
urmă cu câțiva ani: „Îți urăm să ai
un Paște fresh“. Cum adică fresh?
În sensul că Iisus Hristos moare și
apoi învie, așadar e iarăși fresh,
spre uluirea tuturor? Sau e vorba
doar de mâncarea pe care o cum�
peri ca să o pui pe masa de sărbă�
toare? Doar că, din perspectiva
asta, aș prefera ca toate mesele, fie
ele de sărbătoare sau comune, să
fie fresh. Iar sărbătoarea să rămână
măcar ceremonială. Că de cumpă�
rat, fresh sau nu, tot cumpărăm.
Paște fericit!  SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Iubești Paștele?

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Experiment liberal 
sau înțelegere cu PSD
pentru Cotroceni?



totdeauna aparte față de restul
umanității, plutește pe deasupra
tuturor, indiferent că persoana iu�
bită răspunde sau nu sentimen�
telor sale, îl trădează pe față sau
pe ascuns, îl scuipă și�i zice să se
ducă dracului, fiindcă nu vrea să
mai audă de el (sau de ea). Nu cu�
nosc personal nici unul dintre
componenții trupei Dirty Shirt. 
I�am văzut de vreo două ori în
concert la Arene și de mai multe
ori pe DVD�ul dăruit de�un amic
nu așa de amorezat ca mine de
cântarea filmată. Nici nu știu ce�
aș putea discuta cu ei, la o palincă!
Și nu m�ar opri grețurile să recu�
nosc: „Sunt părtinitor!“, dacă m�ar
frânge un pic îndoiala că muzica
e slabă. Dar e dată naibii de bună!

Înainte de orice, tehnic este
foarte bine făcută. Melodiile stră�
lucesc, au ritm și energie cât să
dea și altora, au dinamică teribilă,

generată de dialogul vocilor mas�
culine, susținute cu orchestrații
vi guroase, bogate armonic. Pe
acest album, echilibrul celor doi
vocaliști – Rini și Robert – atinge
per fecțiunea, tonalitățile lor opuse
fiind abil întrețesute. „Găselnița“
cu invitatul din Pretty Face tu �
șează chiar miraculosul. Apropo:
de mult n�am auzit în rockul ro�
mânesc o piesă atât de cuceri�
toare! Greu mă abțin de la exces:
e combinație rară și fericită de
etno�pop, heavy�metal, muzică
populară, hip�hop, electro�synth
ș.a.m.d. Cocktailul are gustul și tă�
ria muzicii actuale din spațiul eu�
ropean, cu denumire de origine
controlată. Promovat cum tre�
buie, ar putea fi un hit colosal. Re�
clam susținerea deficitară, pentru
că piesa are deja vechime, iar vi�
deoclipul a strâns circa 142.600
de vizionări pe YouTube (la data

scrierii textului de față). Nu câte
merită. Comparația cu alte clipuri,
milionare în vizionări, se impune
fără voie. Și nu mă pot opri să nu
trag concluzia doinei reprezenta�
tive pentru arealul românesc, pre�
luată cu amărăciune pe disc: Când
s�o�mpărțit norocu’...

Dar transilvănenii nu se lasă�n
voia soartei, precum ciobanul
mioritic. Lista de concerte anga�
jate pe anul în curs este edifica�
toare. Și plină. Discul încă n�a ieșit
fizic, însă uite�l aici, online, des�
chis non�stop la mine în player de
când l�am dibuit. Și nu doar la
mine, cred!... SDC
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Încă n-a ajuns la mine 
vinilul, nici CD-ul, dar site-ul
bandcamp nu a fost
bombardat sau prădat de
orcii lui Putin, instigaţi de
îndemnul ironic-explicit din
titlul recentei apariţii: 
Dirty Shirt – Get Your Dose
Now! (2022).

Data aleasă pentru lansare – 1
aprilie – ar sugera vreo păcăleală.
Nu este, măcar că nu pare potri�
vită, dacă „analizăm“ situația la
modul global, superficial prin
definiție! Totuși, muzica nu poate
fi judecată în funcție de context,
oricât de nefavorabil i�ar fi. Îmi
vin în minte, dar nu am dispoziție
să caut amănunte despre un mo�
ment dezastruos din istorie, când
un artist a compus ceva frumos și
durabil în pofida condițiilor ne�
prielnice. Deloc surprinzător, do�
meniul muzical furnizează tragicul 

exemplu, iar melomanii sigur îl
știu, inclusiv cei depresivi și cu
sensibilitatea extenuată din cauza
războiului vecin.

„Proaspătul material“ (zic și eu
ca titularii emisiunilor radio�tv de
popularizare a noutăților) colec�
tează nouă piese, contorizând
aproximativ 30 de minute. Versiu�
nea pe CD digipack conține și un
bonus – EP�ul de patru piese lan�
sat în luna februarie cu eticheta
Pandemic Special. Cele încă 20
minute conferă discului o con �
sistență cantitativă; valoarea vine
din altă parte, și anume din... mu�
zică în sine! 

Fraza asta parcă e debitată de
„maestrul Gâgă“, dar nu știu cum
să formulez mai simplu: muzica
băieților andocați în Seini îmi
place cu totul, „fără rest“, vorba fi�
losofului național. Iar când ceva
îți place, oricum ai spune�o, poți
să nu pici puțin în ridicol și banal,
încercând să�ți justifici alegerea?
E ca în amor: cine iubește, se simte

„Când s-o-mpărțât norocu’...“
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



S-a inaugurat, de Ziua
Mondială a Sănătăţii (7 aprilie),
Centrul Cultural „I.I.
Mironescu“ al Universităţii de
Medicină și Farmacie „Gr.T.
Popa“ din Iași, o idee mai mult
decât binevenită, ale cărei
concretizări vor re-evidenţia
corelaţiile dintre creaţia
spirituală și știinţa medicală.
Așezământul e singular în
România, așa încât iniţiatorii –
o implicare majoră a avut
Richard Constantinescu, autor
și istoric al medicinei, și con-
ducerea UMF Iași merită laude. 

Întâlnirea ocazionată de eveni�
ment mi�a coagulat câteva gân�
duri despre legături ancestrale și
profunde care au menținut apro�
piate medicina și arta teatrului ca
surse curative fundamentele. Me�
dicina e preocupată de sănătatea
trupului, pe care îl tratează ca
mașinărie biologică. Teatrul are
valențe cathartice, se îngrijește de
emoționalitatea umană, țintește
sufletul despre care credem că e
localizat în inimă, dar, zic neuro �
științele, sursa principală a afecti �
vității noastre e în hipotalamus.
Teatrul are rol profilactic, plăce�
rea estetică sporind semnificativ
starea noastră generală de bine.

Unul dintre cele mai vechi spa �
ții destinate celei de�a patra dintre
arte este amfiteatrul de la Epi�
daur. În imediata lui vecinătate se
afla, ne arată vestigiile conservate
până azi, templul lui Asklepios,
zeul grec al medicinii. Sanctuarul
era un fel de complex de tip antic
amenajat la nivelul cercetării me�
dicale a vremii, loc de pelerinaj și
tratament spiritual. A cărui parte

era și teatrul. Aristotel însuși, în
Poetica, cea dintâi lucrare de teo�
rie a teatrului, sublinia în canonul
său care avea să marcheze istoria
genului vreme de veacuri bune,
importanța afec tivității, a fricii și
a milei în catharsis (purificare),
un termen cu importante cono �
tații medicale, o metodă de echi�
librare interioară, ca metaforă
medicală.

ÎMBINĂ ÎNTR-O MANIERĂ
INGENIOASĂ ARTELE
SPECTACOLULUI ȘI
MEDICINA

Când am vizitat, la Stratford upon
Avon, Trustul Shakespeare am
fost uimită plăcut să văd că, într�
una dintre casele memorialului, o
încăpere spațioasă era rezervată
practicilor medicale ale perioadei
elisabetane. De altfel, în piesele
bardului regăsim nenumărate tri�
miteri la farmacopeea timpului,
la tot soiul de poțiuni, îmi vine
acum în minte cea din Romeo și
Julieta furnizată de preot celor doi
tineri îndrăgostiți. 

Continuă să fie în trenduri stu�
dierea interdisciplinară de acest
soi în Regat, poate va deveni și la

noi cu referire la autori autohtoni.
Un alt clasic, A.P. Cehov a studiat

medicină, a și profesat, iar drama�
turgia sa include figuri de doctori.
În Unchiul Vania, de pil dă, în lista
de personaje apare Astrov, cu o
partitură generoasă pentru orice
actor. Să mai pomenesc și de mo�
tivul bolnavului închipuit, ilustrat
antologic de Molière în lucrarea cu
același nume, o temă generatoare
de situații comice reluată în varii
formule de�a lungul timpului.

O să fac un pas mare în crono�
logia universală, pentru a ajunge
la un exemplu de spectacol care
îmbină într�o manieră ingenioasă
artele spectacolului și medicina.
Romeo Castellucci, unul dintre re�
gizorii mei preferați, a montat în
2014 opera Orfeu și Euridice de
Glück pe scena La Monnaie din
Bruxelles, inspirându�se dintr�o
maladie, sindromul locked �in.

„Falsa comă“ e cauzată de ata�
curi cerebrale la vârste tinere, iar
pacienții rămân conștienți, dar,
exceptând pleoapele și globii ocu�
lari, nu�și mai pot controla muș �
chii. Procesul e ireversibil, în pu�
terea medicilor e numai stabilirea
u nui sistem de comunicare cu
ființa încarcerată în propriul înve �
liș biologic. Pentru a coborî din
abstract, Castellucci a identificat
cazuri de sindrom locked�in, le�a
studiat și a dramatizat unul. 

PROTAGONISTA ȘI
PRIVITORII SE ÎNTÂLNESC
GRAȚIE APARATURII
SOFISTICATE

Mizanscena e un parcurs comun
al muzicii clasice, epicului mitic
și prezentarea poveștii unei 
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Teatru și medicină

pa ciente. Mai întâi, sub forma
unor scurte date biografice ce curg
pe un fundal în scenă, apoi prin
intermediul imaginilor video rea�
lizate în sanatoriul unde este în�
grijită de specialiști și vizitată de
familie. Documentarea situa ției
lui Els reîncarcă emoțional stră �
vechea istorie de iubire, aducând�
o printre oameni obișnuiți de azi.
Două tipuri de mimesis curg în
tandem: ficțiunea evocată muzi�
cal; o biografie revelatoare pentru
tema universală a iubirii și a mor �
ții ca imposibilă reîntoarcere. 

Nu există decor, doar un para�
van semitransparent în prosce�
nium, o barieră între lumea noas�
tră și lumea neființei; în fața
acestui semi�paravan, o mezzoso�
prană susține partitura vocală a
lui Orfeu. Imagini filmate și redate
în alb�negru relatează drama lui
Els/ Euridice. Narațiunea video co�
respondentă începe cu călătoria
zilnică a soțului/ Orfeu, care nu
apare deloc fizic, văzută prin fil�
mul care ne duce pe șosea către
sanatoriu, în camera bolnavei, cu

focus pe privirea ei. O privire
echi valentă Styxului, un suflet
într�un corp inert în care e în�
chisă de Hades. Els poartă căști
la care ascultă wireless, în timp
ce în sala de spectacol, în dreapta
scenei, un monitor medical pre�
zintă publicului prin leduri pâl�
pâind în roșu și verde, reacțiile ei
neuronale la auzul muzicii live.
Aflați la zeci de kilometri, prota�
gonista și privitorii se întâlnesc și
comunică grație aparaturii sofis�
ticate. 

Distanța dintre cele două cu�
pluri de îndrăgostiți e indicată
prin poziționarea scenică și re�
cursul la sisteme medicale; și
efectiv prin Els, care din subiect
real devine personaj. Dar Els e și
spectator, deși nu e acolo, prezentă
printr�o filmare anterioară și prin
monitorizarea în văzul tuturor a
ceea ce se petrece în mintea ei.
Muzica live este pentru Els lira lui
Orfeu. 

Mitic, poetic, video, teatral, me�
dical se topesc într�o rafinată ori�
ginalitate. SDC
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CONCERT CARITABIL PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI LA IAȘI. 
INTERVIU CU PIANISTUL IVAN SHEMCHUK:

„Ceea ce se întâmplă
acum în Ucraina
este un genocid“

CĂTĂLIN SAVA

Ivan Shemchuk, de ce un 
recital în favoarea victimelor
războiului din Ucraina la Iași,
orașul în care trăiești din
anul 2018? 

Am vrut să sprijinim financiar
atât victimele aflate în Ucraina,
cât și persoanele ajunse la Iași,
care au avut nevoie de un refugiu
emoțional, pe care sper că l�am
pu tut oferi în cadrul acestei seri.
Pentru noi a fost un recital cântat
cu nod în gât, cu multă durere în
suflet. 

Ce se întâmplă cu banii
adunați de voi la acest recital
în favoarea victimelor războ-
iului? 

În aceste zile orașul Cernăuți
este destinația finală sau tranzi�
torie a 240 de mii de ucraineni
dis  locați din zonele atacate. Suma
strânsă, 4.343 de lei, a fost utilizată
pentru amenajarea unor noi spații
de cazare pentru refugiații de aici,
din Cernăuți. Trebuie să mulțu �
mim celor care ne�au fost alături
în acest concert organizat cu 

ajutorul Muzeului Științei și Teh�
nicii „Ștefan Procopiu“, anume
Asocia ției Crescendo Events și
Asociației Tineri pentru Misiune
Iași. Mulțu miri doamnei dr. ing.
Monica Nănescu pentru sala mi�
nunată care ne�a fost pusă la dis �
poziție, doamnei profesor Carmen
Zaharia�Danicov pentru organiza�
rea și prezentarea concertului, pre�
cum și doamnei dr. Mari Blaj, care
a gestionat fondurile către asociația
Tineri pentru Misiune Iași. 

De ce au nevoie oamenii din
Ucraina în momentul de
față? Asistăm, în toată lu-
mea, la concerte caritabile
pentru Ucraina. De ce e im-
portant pentru țara ta acum
și pe acest front cultural? 

Ajutorul financiar considerabil
vine, desigur, din partea țărilor so �
lidare. Un concert caritabil de mu�
zică clasică nu cred că poate strânge
fonduri suficiente pentru achizi �
ționarea de armament sau muniții.
Fondurile colectate în cadrul aces�
tor concerte sunt destinate ajutoru �
lui umanitar. Cu toate acestea, nu
trebuie ignorat nici rolul spiritual
al acestor manifestări. Prin prisma

acestor concerte încercăm să ali�
năm durerea persoanelor refugia�
te, ale căror familii au fost dezbi�
nate. De asemenea, aceste concerte
reprezintă un act de solidaritate
și un mod de a�i încuraja și pe
alții să fie empatici cu cei aflați în
nevoie.

Cese întâmplă acum în Ucraina?
E o invazie, e un război? Cum
îți explici tu, ca ucrainean, ce
se întâmplă în patria ta? Și în
România există voci care susțin
că „opera țiunea militară spe-
cială“ a lui Putin pe teritoriul
ucrainean e ceva justificat. 

Ce le-ai spune acestor oameni?
Ceea ce se întâmplă acum în

Ucraina este un genocid, iar cei ce
justifică acest război, justifică moar�
tea oamenilor nevinovați, violul
mamelor în fața propriilor copii,
jafurile și distrugerea unui popor
întreg. 

Ivan e un tânăr și excelent pianist, stabilit la Iași în anul 2018,
cu soţia sa Alina, o basarabeancă pe care a cunoscut-o în
Polonia și de care îl leagă iubirea pentru muzică. S-a născut
la Cernăuţi în 1994 și a studiat în orașul natal, dar și la Liov
(Lvov), un important centru ucrainean al educaţiei muzicale.
E un tânăr talentat și ambiţios, cu multe premii internaţionale
la concursurile de profil. L-am cunoscut în 2020, cu ocazia
debutului discografic la prestigioasa casa de discuri Dux, un
album cu integrala superbelor transcripţii pentru pian ale

marelui Rahmaninov din Bach, Bizet, Kreisler, Bartholdy,
Mussorgski, Rimski-Korsakov și Schubert. Mi-a vorbit atunci
cu pasiune despre arta transcripţiei și geniul compozitorului
care scrie pentru pian într-o manieră vocală unică, dar și
despre marea școală de interpretare pianistică rusă. În
interviul pentru „Suplimentul de cultură“ vorbește despre
ţara natală, despre refugiile emoţionale și nevoia de
solidaritate și despre concertul cântat împreună cu Alina,
„cu nod în gât“, la Palatul Culturii din Iași, pe 4 aprilie 2022.

Alina Andriuţî-Schemchuk 
și Ivan Schemchuk
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Nimeni nu ar fi crezut că în timpurile
noastre, în centrul Europei, se pot
șterge de pe faţa pământului orașe
întregi, împreună cu locuitorii
acestora. Ucraina nu va uita și nu va
ierta aceste orori niciodată. 

Ai văzut cu siguranță imagini
cu ororile de la Bucea, Mariupol
și nu numai... ce înseamnă pen-
tru tine aceste imagini pe care
le vedem în programele de
știri? 

Este o durere de nedescris. Ni�
meni nu ar fi crezut că în timpurile
noastre, în centrul Europei, se pot
șterge de pe fața pământului orașe
întregi, împreună cu locuitorii
acestora. Ucraina nu va uita și nu
va ierta aceste orori niciodată.

Ivan, ești născut la Cernăuți
dar ai studiat la Liov, acolo
unde încă ai mulți prieteni.
Ce știi despre ei, ce se 

întâmplă acum cu familia ta?
Da, orașul Liov e apropiat de

Polonia, iar cei de acolo tranzitează
zilnic granița pentru a se aprovi�
ziona cu produse de igienă, pro�
duse alimentare și îmbrăcăminte,
pe care le trimit ulterior soldaților
de pe front. Practic toți locuitorii
din Liov au devenit voluntari, mai
ales datorită faptului că, la fel cum
se întâmplă și în Cernăuți, foarte
mulți locuitori din estul țării s�au
refugiat în oraș, fapt pentru care
au mare nevoie de ajutor și spri �
jin emoțional. În momentul de față
mama și sora mea au venit la mine,
pe când tata a fost nevoit să rămână
în Ucraina. 

Ce se întâmplă cu muzicienii
din Ucraina, acum când filar-
monicile și teatrele lirice se
află sub tirurile rusești? 
Știu că mulți instrumen tiști
au plecat în Polonia sau Ita-
lia, că marele compozitor
Valentin Silvestrov s-a refu-
giat pe 11 martie în Germa-
nia. Ce știi despre soarta co-
legilor și prietenilor tăi de
acasă?  

Majoritatea muzicienilor care
nu au avut posibilitatea să pără�
sească țara s�au refugiat în Liov.
Sunt organizate multe concerte de
caritate la care participă chiar și
interpreți internaționali, precum

Gautier Capuçon sau Frank Braley.
Îngrozitor e și faptul că unele con�
certe sunt întrerupte de sunetul
sirenelor, iar interpreții împreună
cu publicul trebuie să se refugieze
imediat în buncăre. 

Nu se poate compara, dar
nici situația muzicienilor ruși
care nu cântă cu Z-ul pe afiș
la Moscova nu e dintre cele
mai bune. Dincolo de
susținătorii oficiali ai lui 
Putin, mă gândesc la faptul
că mai multe concursuri
internaționale au început să
refuze înscrierea instru men -
tiștilor ruși în competiții,
cum a fost cazul Concursului
de pian de la Dublin, Irlanda.
Crezi că Occidentul vrea
într-adevăr „să anuleze cul-
tura rusă“, cum a declarat
Putin? 

Din câte am observat, lumea 
s�a împărțit în două tabere în ceea
ce privește cultura rusă. De exem�
plu, Concursul de pian de la Du�
blin, într�adevăr, a refuzat inițial
înscrierea muzicienilor ruși, însă,
după declarația dată de WFIMC
(World Federation of International
Music Competition), organizatorii
concursului și�au reconsiderat
punctul de vedere. Eu personal
am prieteni și cunos cuți ruși mu�
zicieni, mulți dintre ei care nici nu
mai trăiesc de ani buni în Rusia.
Aceștia au în spate o viață întreagă
de sacrificii și muncă, care acum e

pe cale să se destrame din cauza
unei persoane. Cu siguranță, nici
pentru ei nu este deloc ușor. 

Ca să încheiem cu recitalul
vostru de la Palatul Culturii
din Iași – ai inclus în pro-
gram și lucrările a trei com-
pozitori ucraineni: Victor
Kosenko, Mîkola Leontovici,
Vasil Barvinski. De ce și ce
semnificație au pentru tine
aceste lucrări, în aceste zile? 

Am ales să interpretăm un aran�
jament la patru mâini pentru lu�
crarea lui Leontovici – Șcendric.
Această piesă este cunoscută în
lumea întreagă sub denumirea de
Carol of the Bells, dar puțini știu
că este de fapt o creație a unui
compozitor ucrainean. De aseme�
nea, Preludiul op. 8 nr. 1 de Bar�
vinski și Nocturne�Fantaisie op. 4
de Kosenko sunt lucrări remar�
cabile ale unor compozitori care,
din păcate, din cauza situației so�
cial�politice în care se afla Ucraina,
nu au reușit să își popularizeze
creațiile. 

„There will be new dreams“,
a spus într-un interviu
președintele Zelenski. Care e
mesajul tău, ca muzician și
ucrainean, către melomanii
români și către lume, în aces-
te momente grele pentru
țara ta și pentru tine? 

„This is happening for the last
time!“ SDC

Albumul de debut al pianistului Ivan Shemchuk cu transcripţii
pentru pian de Serghei Rahmaninov, realizat în 2020 la casa
poloneză Dux împreună cu soţia sa, pianista basarabeancă Alina
Andriuţî-Shemchuk, poate fi găsit aici:
https://www.amazon.com/Piano-Transcriptions-Ivan-
Shemchuk/dp/B08C94RJS2. Sau ascultat pe Spotify. 
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Războaiele uitate ale lumii: 
Pe urmele celor fără nume
MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

La umbra globalizării, conflictele
internaționale continuă să ardă,
la foc mocnit sau mai puternic,
fără a mai ține zilnic prima pagină
a ziarelor. Într�un apel recent că�
tre națiunile democratice și către
cetățenii țărilor libere, filosoful,
jurnalistul și cineastul francez
Bernard�Henri Lévy și�a procla�
mat, din nou, opiniile de nestră�
mutat cu privire la războaiele des�
pre care nu mai vorbește aproape
nimeni. Cele opt reportaje scrise
în ultimii doi ani pentru revista
„Paris Match“, alături de alte cinci
capitole în care îl redescoperim
pe scriitorul�reporter și omul de
acțiune B.�H. Lévy sunt incluse în
noua carte, publicată recent la Po�
lirom, Pe urmele celor fără nume. 

Din Nigeria și Kurdistan până
în Ucraina, Somalia sau Bangla�
desh, călătoriile lui Bernard�Henri
Lévy le continuă pe cele de tine �
rețe, arătând, de data aceasta, mă�
sura în care comunității inter na �
ționale pare să îi pese prea puțin
de aceste războaie care continuă
și care, totodată, se dove dește in �
ca pabilă să gestioneze criza re fu �
giaților. 

În cele cinci eseuri din prima
parte a cărții, descoperim toate
acele contexte ce l�au format pe
filosoful francez care avea să fie
pus pe lista neagră a lui Erdoğan
să își riște viața în teatrele de răz�
boi din întreaga lume și să arate,
neostenit, că sprijinul pe care îl
putem oferi semenilor noștri nu
ar trebui să țină cont de granițe.

În opinia sa, „solidaritatea nu are
limită“, „justiția nu este diferită
dincoace și dincolo de o frontieră
suverană“ și „nu este mai absurd,
chiar dacă nu am o percepție pal�
pabilă, să simpatizez cu spusele
unuia din Bangladesh, cu cererea
de dreptate a unei femei iraniene
fără văl, cu drepturile unui tibetan
arhaic sau ale unui călăreț al lui
Kessel, decât cu depresia unui tâ�
năr din cartiere sau cu drama unui
șomer care nu�și mai primește aju�
torul și a cărui viață pare deodată
confiscată“. 

PREZENTUL SCOATE 
LA LUMINĂ NEDREPTĂȚI 
DIN CE ÎN CE MAI MARI

Bernard�Henri Lévy este cel care
spune fățiș că nu poate fi jurnalist
pentru că încalcă principiul „sa�
crosanct al neintervenției“, scopul
său fiind tocmai acela de a ajuta,
de a interveni, de a lăsa deoparte
obiectivitatea: „mă deghizez în re�
porter deoarece cred în anchetă,
în investigație, în fierul înfipt în
rană, în cufundarea în miezul eve�
nimentului“. Este justițiarul a că�
rui unealtă e scrisul, al cărui mod
de a povesti e uneori filmul căci
„o imagine, când e corectă, poate
să valoreze cât zece mii de puști“.
Este cel care și�a dedicat viața ade�
vărului spus în numele oamenilor
„osândiți de oameni, de culturi, de
monarhii, de tiranii, de oligarhi
sau de pseudodemocrații“.

Chemarea sa lăuntrică, amin�
tită și explicată de�a lungul eseu�
rilor din Pe urmele celor fără
nume își are izvorul nu doar în
„apelul lui André Malraux, care își
lansa ideea de Brigadă Interna �
țională pentru Bangladesh“, nu
doar în cartea Portrait de l’aven�
turier sau în dorința sa de a ex�
plora teritoriile albe de pe hartă,
ca răspuns „în fața imaginilor în�
trezărite, odinioară, ale genocidu�
lui din Bangladesh, ale războiului
din Tigray sau ale asediului ora �
șului Sarajevo“, sau văzând „de�
zastrul de la Darfur sau trupurile
spintecate ale creștinilor din 
Nigeria“ și denunțând „indiferența
feroce“ a compatrioților europeni.
Părăsind „zona de confort sar�
triană“, este și va rămâne, până la

finalul vieții, ghidat de un „punct
de lumină“ dinăuntrul său, de
„conștiința intimă și transceden�
tală“.

Fără îndoială, cartea e un ma�
nifest prin care încearcă „să le
ofere o voce celor fără voce și să
îndrepte un fascicul îngust de lu�
mină spre un război uitat sau o
sărăcie lucie ignorată“, amintind
lumii și celor care vor descoperi
această carte că avem de ales între
a duce o luptă facilă, „aceea care
începe și se oprește la ușa casei
mele, în relația mea cu subiecți
care îmi seamănă și despre care am
o experiență palpabilă“, sau o
luptă dificilă și care știe „să detec�
teze josnicia în acțiune“. 

Prezentul scoate la lumină
nedreptăți din ce în ce mai mari,
chiar și în cadrul societăților de�
mocratice, chiar și în inima Euro�
pei care, pentru autor, va rămâne
întotdeauna „cea pe care o iubeau
Stefan Zweig și Romain Rolland“. 

LÉVY E UN CĂLĂTOR ÎNAINTE
DE A FI ORICE ALTCEVA

Aceste nedreptăți se diferențiază,
cel mai adesea, doar în funcție de
granițele în spatele cărora nu se
poate interveni sau se intervine
mult prea puțin, pradă nepăsării
internaționale: „Cea mai nedreap �
tă dintre nedreptăți, mama tutu�
ror celorlalte, este, mai mult ca
niciodată, posibilitatea de a te
naște mai degrabă la o anumită
latitudine decât la alta, mai cu�
rând într�un loc clement al plane�
tei decât în una dintre zonele sale
de nenorocire; fără a mai vorbi de
cei pe care nici o națiune nu�i
recunoa ște ca subiecți de drept,
despre care nimeni nu vrea să știe
unde s�au născut și unde vor muri
și care, în virtutea unui paradox ce
nu mai are nici un mister de la
Hannah Arendt și Giorgio Agam�
ben încoace, sunt lipsiți de drep�
turile omului tocmai pentru că
sunt doar oameni“. Pentru filosoful
francez, „omenirea nu a fost nicio�
dată atât de separată de ea însăși
și de divizată“, atât de abandonată
unor obiective fără valoare. 

Bernard�Henri Lévy e un călă�
tor înainte de a fi orice altceva,
convins că doar acest drum către

teritorii necunoscute „este împre�
jurarea prin excelență în care te
detașezi de tine însuți, în care te
eliberezi de propria importanță și
în care ai o șansă, o mică șansă, să
te înstrăinezi și să devii puțin al�
tul“. El este, fără nici un dubiu, „cel
a cărui călătorie este o întoarcere
la o cetate pierdută și cel ce călă �
torește spre o cetate despre care
nu știe că e promisă“, dar care con�
tinuă să cartografieze, scriind, mă�
sura injustiției sociale, tragedia
unor „războaie fără speranță, fără
coerență și fără revelație“.

Denunțând chipurile care își
întorc privirea de la cei care au
nevoie de ajutor și enumerând
drama celor care continuă să fie
victime nevinovate ale unor răz�
boaie care se duc adesea departe
de camerele televiziunilor inter �
naționale, scriitorul amintește că
avem nu doar datoria de a rein�
venta umanismul, „la 50 de ani
după Michel Foucault“, dar și pe
aceea de a�i primi, cu brațele des�
chise, pe cei care rămân prinși în�
tre granițe, fără să fie recunoscuți,
salvați, găzduiți: „femeile, bărbații
și copiii care zac în mizeria acelei
ocne sub cerul liber, a căror sin�
gură crimă este de a fi visat la 
Europa, trebuie în mod imperativ
și necondiționat să fie primiți
printre noi“. Societatea modernă

pare să dea greș, an după an, în a
face față unor crize care nu pot
decât să ia amploare fără inter �
venția eficientă a organizațiilor
interna ționale. 

Atrăgând atenția, în fiecare re�
portaj, asupra situației care nu se
va rezolva prea curând (unul din�
tre reportaje e dedicat Ucrainei și
războiului care făcuse deja zeci de
mii de victime înainte de a fi luat
amploare în primăvara acestui
an), Bernard�Henri Lévy urmăreș �
te busola interioară care îl în�
toarce constant către locurile pe
care vrea să le salveze, să le arate
lumii întregi, să le ajute să facă
încă un pas către pace. Uneori, așa
cum s�a întâmplat în Sarajevo, pa�
cea îi oferă cadrul mult visat: „fe�
meile care reîncepeau să se ma�
chieze, profesorii să predea, stu  �
denții să studieze, cineaștii să fil�
meze, scriitorii să scrie“. Pe lângă
imagine, cuvântul scris va avea în�
totdeauna forța nepieritoare a me�
moriei, a păstrării unui adevăr pe
care timpul să nu�l poată șterge.
Și poate că, în cele din urmă, răz�
boaiele uitate vor ajunge să apar �
țină doar trecutului, iar nu igno �
ranței noastre. SDC

Bernard-Henri  Lévy, Pe urmele
celor fără nume, Polirom, 2022



grup, angrenează vocile celor ce
aderă la opinia sa. Pe scurt, ceata
lui Pițigoi. Ceea ce este o greșeală
pe multe planuri. Și asta, printre
altele, pentru că oamenii buni
sunt de obicei solitari, netrebnicii
sunt solidari în asemenea ocazii. 

PREA PUȚIN DESPRE
BARTHES

De pe vremea când nu studiam
Literele, dar le citeam mai mult,
țin minte și astăzi eseul lui Ronald
Barthes din 1967, La mort de l’au�
teur. Bineînțeles, Barthes acolo se
îndeletnicește de parte literară,
însă, la fel de bineînțeles, spectrul
poate fi lărgit pentru tot ce în�
seamnă creație umană. (Nici nu
mai amintesc de Ce este un autor?
de Michel Foucault.) 

Dar oare, pentru a reveni la în�
trebarea clasică, ce a vrut să spună
autorul? În această direcție voi
rezuma pe cât de stângaci pot:
odată ce autorul a finalizat creația
și o oferă lumii, ea nu îi mai apar �
ține. Din acel moment, ea aparține
întregii lumi, tuturor și fiecăruia
dintre cititori (unde, evident, cititor
este și cel care interpretează o fo�
tografie, un text, o cană, un logo,
o casă, orice creație). Sau, ca să
apelez chiar la cuvintele lui Roland
Barthes, „Nașterea cititorului tre�
buie să fie prețul morții autorului“. 

Din momentul publicității,
creația nu mai aparține autorului,
ci societății. Se presupune că în
acel moment creatorul este mul �
țumit, împlinit, fericit de rezultatul
obținut. Ori a atins perfecțiunea,
ori a oferit ce avea de oferit și a
ajuns la un punct final. 

Astfel că fiecare dintre cei care
intră în contact cu rezultatul are
posibilitatea să interpreteze cum
vrea creația – iar Umberto Eco
este cel care arată că interpretările
pot fi fără limită. Chiar dacă den�
sitatea lor riscă să perimeze obiec�
tul, chiar dacă unele riscă să fie
artificiale. 

BARCA PE VALURI SE
SCUFUNDĂ UȘOR 

Dar să revenim la Barthes. Ca
să înțelegem mai bine ce înseamnă
moartea autorului: pot să am o
opinie critică despre perioada roz
a lui Picasso. La fel cum pot să am o
opinie critică despre creațiile lui
Petre Antonescu. În mod identic,
o părere critică despre poezia lui
Darius Brașov – care e încă în viață.
Dar, așa cum nu mă aștept ca Pi�
casso sau Petre Antonescu să îmi
răspundă, nu mă aștept nici ca cel
încă în viață să o facă. Aceasta 

înseamnă moartea autorului. (Bine,
nu numai asta, Barthes critică cri�
tica ce se bazează pe biografism și
pe intenționalitate pentru a explica
sensul „definitiv“ al unui text.)

Trecând mai departe, dacă este
nevoie ca un creator să vină ulte�
rior să explice ceea ce a vrut să
facă, care i�au fost intențiile, este
clar că ceea ce a oferit publicului
(livrat, cum i se spune în chip oribil
mai nou) e neterminat, e crud.
Această formă de eșec este și cea
care îl face pe autor nesigur – de
asta intervine în discuții care nu
îl mai privesc– și, din păcate, ade �
sea agresiv, venind cu răspunsuri
la întrebări pe care nu a fost în
stare să și le adreseze singur. 

De aici derivă și impermeabili�
tatea la argumente, în loc să observe
că a lansat la apă o barcă prost că�
lăfătuită, care tot ia apă. Iar ca
creator să ajungi la așa ceva este
foarte grav, mai ales pe măsură ce
te retragi tot mai sus în turnul tău
de fildeș: este ca și cum ai încerca
să postulezi ideea unui Dumnezeu
care nu are încredere în sine, care
nu se mai crede, deci a unui Dum�
nezeu ateu. 

FORME, FONDURI

Pe de altă parte, nici cu cei care
se raliază la părerile post�faptice
ale autorului nu are cum să îți fie
rușine. Observi cum se contorsio�
nează logica, în grup, mai ceva de�
cât Porces și Caribea, cei doi șerpi
trimiși de zei, pe trupurile lui Lao�
coon și ale fiilor săi. Cum apoi ar�
gumentele sunt mereu de formă,
niciodată de fond. Iar contempo�
raneitatea lui Titu Maiorescu este
în continuare motiv să te temi
pentru societatea în care te afli. 

În schimb, în interiorul grupu�
lui, adulațiile, sesiunile de bătut
palma și de adulație în cerc, de
promovare rotundă, de laudă și
autovalidare devin aproape ritua�
lice. Iar deasupra lor se situează
liderul carismatic, cel care a trebuit
să explice plebeilor de ce creația
sa este o operă de artă în sine. În
timpul acesta, în jurul său se în�
cinge o horă, din care răsună laude
privind frumusețea hainelor celor
noi ale împăratului. 

Și astfel nu doar că vedem cum
metehnele din societatea româ�
nească se perpetuează, ci vedem
cum capătă noi forme, care amin�
tesc de vreun film realizat de David
Cronenberg. 

Din păcate, adesea problema nu
este că hainele împăratului nu există,
ci că doar ele există. Numai că sunt
goale. Așa cum și oamenii prea ade�
sea sunt goi. De conținut. SDC
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Hainele cele goi
ale împăratului
RADU CUCUTEANU 

Printre caracteristicile pe care le
putem asocia românilor se numără
reziliența. Dar ce spun eu rezili �
ență, impermeabilitate. Aderarea
la o opinie de grup, în acest context.
Ceea ce adesea înseamnă respin�
gerea unei opinii contrare, rezis �
ten ța la argumente și dovezi, pe
scurt refuzul unei discuții și si�
tuarea într�un plan superior, din
care îi vezi pe ceilalți mici. 

Bineînțeles, asta vine la pachet
cu interpretarea viciată a realității.
Criticile pe care le auzi la adresa
opiniei personale, dar de grup, au
tot timpul o explicație meta, din�
colo de scopul lor în sine: cutare

îți vrea locul, cutare vrea să fie el
în centrul atenției, cutare e motivat
de un interes obscur. Sau, dacă
nu se identifică un motiv anume,
pur și simplu criticul este un in�
divid invidios, pe scurt un indivi�
dios – ceea ce se numește astăzi
hater. Pentru că asta rezultă: „dă
cu ură“, caută să distrugă, vrea să
nimicească, urmărește să ruineze
ceea ce este, în acel plan superior
în care se situează creatorul, adică
opinardul, un lucru frumos, mai
ceva decât perfecțiunea. 

VOCI, VOCIFERARE,
VOCALIZE

Ne lovim zilnic de această formă
de reziliență negativă. Ceea ce sur�
prinde este faptul că adesea aceasta

se întâmplă din părți ale societății
pe care le bănuim de a fi altfel.
Oameni care par altfel, care vor
să se desprindă de meșteșugurile
și beteșugurile unei societăți ve�
tuste se dovedesc, în sine, a func �
ționa pe baza aceleiași psihologii
rudimentare, de retragere în don�
jonul propriu al idealului pe care
consideră că l�au atins. Cum 
spuneam, o formă de reziliență
negativă. 

Dar apoi, vine răspunsul față
de critică. Pardon, față de vocea
critică. Scuze, atacul față de vocea
critică. Un atac care uneori arată
ca o simplă încăierare, alteori este
orchestrat. Pentru că adesea rezi�
lientul se simte atacat personal
prin critica adusă creației sale.
Astfel încât, în baza spiritului de

Edward Hull, Moartea găsește un autor scriindu-și viaţa (1827)



vreo formulă magică în urma că�
reia să putem stabili că de acolo a
început –, nu�mi amintesc nici
măcar când acest lucru despre
care vorbesc aici a început să de�
vină realitate și nici, abia asta e
foarte ciudat, dacă nu cumva
dintr�odată, ca la un semn de ni�
meni știut, ca atunci când un
poem deja scris se așterne singur
pe hârtie și devine glăsuire, părți
și fragmente din ceea ce făceam,
din ceea ce mai apoi ne�am apucat
să facem și chiar am făcut, au apă�
rut gata făcute din ceea ce noi deja
făceam fără să ne dăm seama.
Poate că cercetările de teren ale
lui Isac, munca de laborator a lui
Serge, poemele mele, totul era me�
nit să existe în acel lucru pe care
ne pregăteam să îl facem și nu a
fost nevoie decât de un semn pen�
tru ca neantul să se transforme în
realitate și tăcerea să se pres�
chimbe în cuvânt scris. Pentru că
un anume eveniment, pus în ca�
drul mai larg al lumii, va schimba
lumea și poate că la un moment
dat va genera o cu totul altă lume.
Pentru că un eveniment odată spus,
odată datat, gravat în memorie, fi�
xat în timp, poate că e imposibil de

șters. Pentru că istoria poate fi de�
formată, ciuntită, uneori de�a bi�
nelea și în mod grosolan rescrisă
și reinterpretată, dar rămân fap�
tele. Și acestea nu rămân oricum,
nu rămân în mod întâmplător, ci
stau scrise în ceea ce pentru tot�
deauna va fi puterea noastră de a
vorbi, de a comunica între noi și
uneori, foarte rar, de a scrie. 

Dar simt că ocolesc prea mult
și te�am fiert destul. Cum spu�
neam, cândva în nopțile noastre
de rătăcitori prin Parisul de la
sfârșitul anilor ’40 și începutul
anilor ’50, cu nici un chip nu aș
putea spune când, am ajuns cu
toții, împreună, da, să scriem o
carte, un posibil roman al vieților
noastre și în același timp al vie �
ților tuturor celor ca noi. Să scri �
em împreună, să scriem în numele
celor șase milioane de evrei de �
portați, torturați, uciși în numele
puterii. Să scriem – asemeni ra�
binilor din vechime – un nou ca�
pitol din Tora, un capitol dens,
greu și infinit al atrocităților care
se petrecuseră. Efectiv să propu�
nem ca în Carte să fie introdusă o
nouă carte, a noastră, a celor
năpăstuiți. SDC
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„Suplimentul de cultură“ 
vă prezintă în avanpremieră 
un fragment din volumul Celan.
Am trăit, da de Cristian Fulaș,
care va apărea în curând în
colecţia „Biografii romanţate“
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Acum timpul mă presează, dar
nu aș încheia partea aceasta a po�
vestirii fără a�ți destăinui marele
meu secret, lucrul pe care eu și
prietenii mei l�am ținut ascuns,
iată, douăzeci de ani și despre care
poate că ar trebui să țin legămân�
tul făcut atunci și să nu vorbesc
nici acum, să îl las să rămână as�
cuns pentru totdeauna în cuvân�
tul acesta teribil, „prietenie“. Căci
așa cum prietenii își spun toate lu�
crurile între ei, tot așa ei înțeleg și
aleg să ascundă lucruri împreună,

ascunderea�împreună, secretul,
fiind cimentul care leagă priete�
nia și o ține împreună. 

Pentru că am stabilit între noi
să nu vorbim. Să nu spunem decât
dacă vreodată aveam să reușim să
facem acel lucru despre care de
atâtea ori am vorbit, acel lucru
care avea să fie semnătura noas�
tră, semnătura împreună, un soi
de sigiliu al prieteniei noastre. Și
un lucru la care, oricât de ciudat
ar părea acum când îți povestesc,
chiar munceam foarte mult. Se�
cretul nostru ne ocupa foarte mult
timp, dar timp aveam, tocmai el
nu ne lipsea, chiar dacă azi s�ar
putea crede tocmai opusul. Era o
muncă de documentare imensă,
febrilă uneori, era în lucrul pe
care�l făceam o stare de suresci�
tare, dacă nu chiar o anumită
urgență, dacă nu chiar – și aș su�
blinia acest cuvânt – o stare de
panică, sentimentul că dacă nu ne
grăbeam să�l punem în practică

CARTEA
PAUL CELAN (pseudonimul lui Paul Peisah Antschel) se naște pe 23 noiembrie
1920 la Cernăuţi, în Bucovina, în familia lui Leo Antschel-Teitler și Friedericke
(născută Schrager). Mama sa este o avidă cititoare de literatură germană și
insistă ca în casă să se vorbească această limbă. Paul își va lua bacalaureatul
în 1938, apoi va pleca în Franţa, la Tours, pentru a studia medicina. În 1939 se
întoarce la Cernăuţi și se înscrie la Facultatea de Litere. La sfârșitul lui iunie
1942, părinţii îi sunt arestaţi și deportaţi în Transnistria. Amândoi vor pieri în
lagăr. După ce el însuși este deportat și petrece doi ani în lagăr, emigrează în
1945 la București, de unde fuge în 1947 la Viena, ajungând în 1948 la Paris. 
În 1951 o cunoaște pe Gisèle de Lestrange, cu care se va căsători un an mai
târziu. Începe să câștige recunoaștere ca poet. În paralel, desfășoară o acti-
vitate intensă ca traducător. În 1953 îi apare traducerea în germană a Trata-
tului de descompunere al lui Emil Cioran.. În 1958, Celan primește Premiul
pentru Literatură al orașului Bremen. În octombrie 1960, când i se decernează
Premiul Georg Büchner, ţine celebrul discurs Meridianul, care conţine esenţa
gândirii sale despre poezie. În 1961 apar primele manifestări ale problemelor
psihice care îl vor chinui până la sfârșitul vieţii. În noaptea de 19 spre 
20 aprilie 1970 se va sinucide aruncându-se în Sena de pe podul Mirabeau.

Cristian Fulaș –
Celan. Am trăit, da

AUTORUL
CRISTIAN FULAȘ (n. 1978) a absolvit Facultatea de Litere din Baia Mare și a
făcut studii aprofundate de teoria literaturii la Universitatea din București. 
A debutat în 2015 cu Fâșii de rușine (Gestalt Books; Premiul „Observator cul-
tural“ pentru debut, Premiul Colocviilor „Liviu Rebreanu“, Premiul revistei
„Accente“). Tot în 2015 a publicat Jurnal de debutant (Tracus Arte), iar în
2016 După plâns (Casa de Editură Max Blecher & Gestalt Books). A tradus
aproximativ cincizeci de volume din engleză, italiană și franceză, printre
care: Visul lui Machiavelli (Christophe Bataille), Vorbește-le despre bătălii, regi
și elefanţi (Mathias Énard), Mituri clasice (Jenny March), Igitur. O aruncare de
zaruri (Stéphane Mallarmé). Din 2019 traduce Marcel Proust, În căutarea tim-
pului pierdut.

undeva pe drum avea să se întâm�
ple ceva și aveam să ratăm, aveam
să pierdem șirul și nu aveam să
ducem la bun sfârșit ceea ce înce�
puserăm să facem. O scară, așa
cum poate bănuiești după ce am
început acest mic segment de text
cu parabola lui Iacov din Biblie, o
scară atât de puțin înclinată, încât
nicicând nu aveam senzația că ur�
cam pe ea, ba de multe ori pașii
noștri parcă ne duceau în jos, din
ce în ce mai în jos, spre genuni din
care când scoteam capul lumea ne
apărea murdară, năclăită, într�un
cuvânt, pătată, o lume pătată de
propriile păcate pe care nu noi o
puteam salva, oricât de convinși
am fi fost că eram chemați să fa�
cem asta. Dar poate nu o scară,
spusese Serge într�o seară, ci un
plan înclinat, atât de puțin înclinat,
încât urcarea pe el friza infinitul,
iar ideea de a ajunge în vârful lui
și a privi lumea de deasupra era
pur și simplu o imposibilitate. În
fond, îi răspunsese Lucien într�o
seară când, înconjurați de prea
multe sticle de vin, ne eternizase�
răm într�un loc care ne putea adă�
posti până în zori, poate nici mă�
car o scară, poate nici măcar un
plan înclinat, poate nimic care să
aibă legătură cu posibilitatea de
a urca sau de a coborî, ci mai de�
grabă un platou întins – fără în�
ceput și fără sfârșit – pe care sin�
gurul mod posibil de a ne deplasa
era rătăcirea. 

Nu�ți pot povesti acum câte
lupte s�au dus în cafenele și în ba�
ruri și în cabarete, în vuietul mu�
zicii sau, dimpotrivă, în tăcerea
parcă de rău augur a dimineților,
cu privire la titlul acestui lucru pe
care îl plănuiam. 

Căci, iată, îmi dau seama că am
început deja să vorbesc despre
esența lui și despre scări și pla�
touri și urcușuri și coborâșuri și
despre inerenta rătăcire care e
viața, dar nu ți�am spus secretul
nostru și e foarte posibil să vrei să
afli despre ce era vorba. Iată: nu�
mi amintesc foarte bine cum a
apărut ideea, nu pot spune cu
exactitate cine dintre noi a vorbit
primul despre asta – dacă va fi
existat o primă replică, dacă nu
cumva totul va fi început de la sine,
fără ca un om anume să rostească
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Alexander Baumgarten, coordo�
nator „Biblioteca Medievală“:„Tra �
tatul lui Dante Alighieri, Despre
elocința în limba vulgară, este
una din aparițiile cele mai strălu�
citoare ale colecției, prin presti�
giul acestui text care anunță
modernitatea culturii poetice ita�
liene“.

Editura Polirom anunță apari ția
unui volum�eveniment în cadrul
prestigioasei colecții „Bibli o teca
Medievală“: Despre elocința în
limba vulgară de Dante Alighieri,
ediție bilingvă, traducere din limba
latină de Delia Breza; comentarii
de Delia Breza, Anca Meiroşu şi
Alexander Baumgarten; introdu�
cere de Alessandro Raffi.

Despre elocința în limba vul�
gară pledează pentru demnitatea
și noblețea rostirii poetice în ge�
neral în limbile vernaculare ale
Europei medievale și în particular
în limba italiană. Reunind o cul�
tură juridică, filosofică, teologică
și istorică, Dante își orientează
sursele și propria originalitate
spre o poetică a limbii italiene, în
diversitatea dialectelor ei: la rândul
ei, această poetică are o profundă
dimensiune politică, sem ni ficând
locul spiritual al visului unității
italiene.

Coordonatorul colecției despre
acest nou titlu: „Tratatul Despre
elocința în limba vulgară frapează

cititorul printr�o teorie originală
a surselor istorice ale lim bajului
și a nobleței limbilor vernaculare:
Dante Alighieri sus ține că limbile
vernaculare și�ar fi făcut apariția
prin diversificarea meseriilor
celor care au construit Turnul
Babel, iar latina ar fi un construct
artificial al savanților, a cărei pu�
tere de exprimare poetică ar păli
în fața elocvenței literare a limbii
italiene. În această forță literară a
purității limbii italiene vulgare s�
ar regăsi astfel o nouă poetică, dar
și o unitate a Italiei pe care, dacă
o guvernare politică nu o poate
asigura, o pot oferi poeții“.

„Biblioteca Medievală“ a fost

Apariție eveniment în
„Biblioteca Medievală“:
Dante Alighieri, Despre
elocința în limba vulgară „Legea nu devine «Vechi Testa�

ment» decât pentru cei care vor s�
o înțeleagă în mod carnal. Și în
mod obligatoriu pentru aceștia a
devenit «veche» și a îmbătrânit,
pentru că nu poate să�și păstreze
puterile. Pentru noi însă, care o
înțelegem și o expunem în mod
duhovnicesc și cu gândul Evan�
gheliei, este mereu «nouă»: am�
bele sunt pentru noi «Noul Testa�
ment», nu prin cronologie, ci prin
noutatea înțelegerii.“

Origen (c. 185�254) s�a născut
în Alexandria. A profesat filologia,
a audiat cursuri de filosofie în ca�
pitala Egiptului, centru cultural
important al vremii. Renunță la
cariera profană și se dedică
instruc ției religioase și culturale a
candidaților la botez într�o „școală
catehetică“. Devine renumit pentru
erudiția sa, dar și pentru dedicarea
față de Logosul divin. Călătorește
mult, vizitând comunitățile creș �
tine din Imperiu. Hirotonit preot
în afara Egiptului, este silit să pă�
răsească Alexandria și să se stabi�
lească în Cezareea Palestinei. Aici
întemeiază o altă „școală“, ce își
pro pune ca scop asumarea unui
creș tinism activ, educat, urban.
Participă la dispute teologice, unde
este apreciat  pentru agilitatea sa

teologică. Moare la puțin timp
după ce, cu ocazia unei persecuții
anticreș tine, este închis și tortu�
rat. Opera origeniană, reputată a
fi cea mai amplă din întreaga lite �
ratură antică, a supraviețuit doar
în parte. Mai mult, majoritatea
textelor origeniene este disponi�
bilă astăzi doar în traducere la�
tină. Reprezentativă pentru situ �
ația operei origeniene este fai �
moasa lucrare Despre principii,
transmisă doar în ultima sa treime
în originalul elin. 

La Editura Polirom au apărut:
Omilii, adnotări și comentarii la
Geneză (2006), Omilii și adnotări
la Exod (2006) și Omilii și adno�
tări la Levitic (2006). SDC

lansată în anul 2003 și numără în
prezent 48 de volume bilingve ale
operelor unor autori medievali
din tradiția latină, greacă, arabă
sau franceză veche.

Din cele mai recente
apariții:
n Despre ierarhia cerească, 
Dionisie Areopagitul;
n Scivias, volumul I, Hildegard von
Bingen; 
n În ce privinţe se deosebește
Aristotel de Platon, Georgios
Gemistos Plethon;
n Guillaume de Lorris, Jean de
Meun, Romanul trandafirului, vol. I
+ II.

În pregătire în
colecția „Biblioteca
Medievală”:

n Pelbart din Timișoara, Rosariu-
mul de aur al teologiei. Prolog
n Anonim, Autorităţile lui Aristotel
n Gioacchino din Fiore, Manual
pentru lectura Apocalipsei. SDC

Alexander Baumgarten despre
colecția „Biblioteca Medievală“: 

„Ne putem gândi prezentul numai dacă sursele lui ne sunt disponi�
bile: cu un asemenea gând s�a născut și trăiește colecția «Biblioteca Me�
dievală», ajunsă în două decenii la aproape 50 de volume de ediții
bilingve și comentate ale culturii medievale latine, arabe sau grecești.
Tratatul lui Dante Alighieri, Despre elocința în limba vulgară, este una
din aparițiile cele mai strălucitoare ale colecției, prin prestigiul acestui
text care anunță modernitatea culturii poetice italiene. Lui îi vor urma,
în cursul anului 2022, Rozariul de aur al lui Pelbart din Timișoara, o im�
portantă enciclopedie filosofico�teologică a Europei Centrale medievale,
Afo ris�  mele patriarhului Photios al Constantinopolului, care mărturi�
sesc rădăcinile în filosofia greacă a unei etici creștine în Bizanțul me�
dieval, precum și Manualul pentru lectura Apocalipsei al lui Gioacchino
din Fiore, a cărui întreagă operă este angajată într�un spectaculos me�
sianism istoric“. SDC

Origen, Omilii și
adnotări la Numere.
Adnotări la
Deuteronom, vol. 1

Vineri, 15 aprilie 2022, a murit
profesorul ieșean Nicolae Crețu. 
Profesor universitar, critic și istoric
literar, Nicolae Crețu s�a născut
la Bârlad pe 20 aprilie 1941. După
ce a absolvit liceul ca șef de promo �
ție, urmează cursurile Facultății
de Filologie (la vremea aceea) a
Universității „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași. Devine asistent la Catedra
de literatură română și literatură
comparată, fiind specializat în li�
teratura română a secolului al
XIX�lea. Doctoratul său, susținut
în 1978, a avut ca temă de cercetare
Construcție și semnificație în ro�
manul românesc.

A predat cursuri de limbă, lite�
ratură și civilizație română la 

Universitatea „Paul Valery“ din
Montpellier (1976�1979), unde a
inițiat editarea revistei de studii
românești „Dialogue“. Au urmat
cursurile ținute în Statele�Unite,
la University Of Washington Seat�
tle, în cadrul Programului Ful�
bright de schimburi academice
internaționale (1983�1985). 

Nicolae Crețu a publicat nume�
roase eseuri, cronici și studii în
reviste și ziare locale, naționale și
internaționale până în ultimul mo�
ment. În 1982 îi apare volumul
Constructori ai romanului, ce se
ocupă de Liviu Rebreanu, Hortensia
Papadat�Bengescu și Camil Petres�
cu. A ocupat funcția de director al
Editurii „Junimea“ (1990�1994). SDC

A decedat profesorul
Nicolae Crețu
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SUPLIMENTUL LUI JUP

În fapt, anul 1982 a fost un an
bogat în filme de mare calitate ci�
nematografică și de mare succes
la public, de la Ghandi sau Sophie’s
Choice la An Officer and a Gen�
tleman, The Year of Living Dan�
gerously, la Annie, 48 Hrs. sau
Pink Floyd – The Wall. Dar, pentru
foarte mulți, este indiscutabil fap�
tul că cele 12 luni de acum patru
decenii au reprezentat cel mai bun
moment pentru filmele SF, fantasy
sau horror din istorie.

Cel mai mare succes al anului
avea să fie E.T.: The Extra�Terres�
trial al lui Steven Spielberg, cu
încasări la box�office cum nu mai
văzuse Hollywoodul până atunci,
chiar mai mari decât cele ale Răz�
boiului stelelor. Un alt mare succes
al anului a fost Star Trek II: The
Wrath of Khan care, după atâtea
decenii, rămâne cel mai bun film

Star Trek realizat până la această
dată. În acest box�office al anului
1982, Steven Spielberg se mai stre�
coară și ca producător pe genericul
filmului Poltergeist, un horror re�
gizat de Tobe Hooper care îngrozea
în vara acelui an publicul american
și cel din alte părți ale planetei.

Surprinzător, 1982 a fost un an
bun pentru filmele heroic�fantasy
care, până atunci, asimilate filme�
lor cu povești pentru copii, n�ar fi
atras atenția nici unui producător.
Este anul în care Arnold Schwar�
zenegger se făcea cu adevărat cu�
noscut în prima adaptare a po�
vestirilor lui Robert E. Howard cu
Conan barbarul. Un film similar,
a fost și fantasy�ul The Beastmas�
ter, care avea și el să dea câteva
continuări și un serial TV anemic,
dar care se bucură și astăzi de o
foarte bună reputație ca film cult.

În același timp, Jim Henson și
Muppets realizau The Dark Crystal,
un fantasy cu păpuși animatronice
care, deși nu avea să fie la vremea
respectivă un mare succes, avea
să rămână drept unul dintre cele
mai bune filme fantasy realizate
vreodată. În fapt, e drept să spunem
că la vremea respectivă producțiile
fantasy nu au avut pe marile ecra�
ne succesul pe care îl aveau în li�
brării. A fost nevoie să vină trilogia
Stăpânul inelelor, două decenii
mai târziu, pentru a impune cu
adevărat acest gen în gusturile
consumatorilor de film, dar înce�
putul a fost făcut în 1982.

Au existat, firește, și câteva con�
tinuări în acel an, dar departe de
nebunia de astăzi. Pe atunci, serii
horror deja de succes veneau cu
alte capitole, cum ar fi un nou
Vineri 13, un nou Amityville și un
al treilea Halloween, dar și un Pi�
ranha II: The Spawning, un eșec
al cărui regizor, concediat de pro�
ducători, se gândea că ar fi mai
bine să se gândească la altă carieră.
Regizorul debutant, un anume 
James Cameron, scria, totuși, un
sce nariu despre un robot ucigaș
venit din viitor...

Tot o continuare, la prima ve�
dere, era și noul Mad Max, al aus�
tralianului George Miller, dar, de
fapt, sub titlul de The Road Warrior
era o reformulare, un remake cu
un buget mai consistent, al pre�
cedentului Max Max care șocase,
în 1979, publicul de la Avoriaz. De
data aceasta, viziunea cumplită a
deșertului postapocaliptic avea să
prindă cu adevărat atât la public,
cât și la critică și să lase o amprentă
puternică asupra culturii populare.
Și să îl lanseze spre orbita staru�
rilor pe actorul Mel Gibson.

Însă, în afară de acestea, spre
deosebire de actualul peisaj com�
pus numai „reboots“, „spin�offs“
sau firme�formulă cu supereroi,
în 1982 exista o uriașă diversitate
tematică și foarte multă origina�
litate. E drept, multe dintre produc �
țiile anului, dotate deseori cu bu�
gete minuscule, și�au găsit greu
un public. Multe au fost descope�
rite de spectatori abia pe video
sau când au ajuns difuzate la TV.
Însă pasionatul de SF sau horror
avea de ales, printre altele, între
un Basket Case, despre un geamăn

Cel mai bun an pentru
imaginație la cinema

mutant ucigaș, un Klaus Kinski în
Android, sau un film despre hip�
steri new�yorkezi drogați de
extratereștri în Liquid Sky. Sau să
se lase terifiat de ororile biologice
imaginate de David Cronenberg
în excelentul Videodrome.

Între timp, succesul uriaș al lui
E.T. avea să aibă un uriaș efect
asupra Hollywoodului, care s�a
convins că trebuie să investească
din ce în ce mai mult în blockbus�
tere, în dauna producțiilor mai
mici. Și, în același timp atrăgea
atenția asupra SF�ului și fantasy�
ului ca genuri tot mai gustate de
public. Însă, în 1982, într�un an
atât de bogat, aceste genuri încă
luau prin surprindere pe mulți,
iar primirea lor dovedea o prăpa�
stie consistentă între critici și pu�
blicul tânăr.

De exemplu, nimeni nu contestă
astăzi Blade Runner, pe care mulți
îl consideră cel mai bun film SF
realizat vreodată și al cărui impact
și influență la nivelul întregii
societăți este uriaș. Dar la lansarea
din 1982 a fost primit cu răceală
cel mult, fiind lăudat, eventual,
pentru stilul vizual al regizorului
Ridley Scott. De asemenea, la vre�
mea respectivă, puțini critici de
film auziseră de scriitorul Philip
K. Dick, decedat în același an, al

cărui roman stătuse la baza fil�
mului lui Scott.

De asemenea, este greu de im�
aginat că un alt clasic inevitabil
al genului, The Thing al lui John
Carpenter (în fapt, și el un remake),
a fost și el primit, în 1982, cu osti�
litate, atât de critici, cât și de mare
parte a publicului.

La fel, Tron, primul film în care
personajele intră într�un univers
cibernetic și care este în majoritate
realizat pe calculator, nu a avut
un succes echivalent cu Star Wars,
să zicem. Dar Tron a arătat că un
univers digital virtual este posibil
și a plantat sămânța care avea să
dea roade două decenii mai târ�
ziu.

De ce a fost 1982 un an atât de
bun pentru producțiile cinema�
tografice arondate imaginarului?
A fost situația economică și politică
dificilă care a împins publicul spre
divertisment? Au fost producătorii
care, după succesul lui Star Wars
au investit mai mult în astfel de
producții? Greu de spus. Peisajul
de astăzi, însă, când SF�ul, fanta�
sy�ul și horrorul domină fără drept
de apel producția cinematografică,
este din păcate mult mai sărac și
lipsit de diversitate și imaginație
față de perioada de acum patru
decenii. SDC



CANNES 2022 SE PREGĂTEȘTE
DE OASPEȚI

Cea de a 75�a ediție a Festivalului
de film de la Cannes și�a dezvăluit,
joi, selecția oficială, din care fac
parte nume mari, abia așteptate
să revină pe Croazetă. Ediția din
acest an, la care au fost acreditate
35.000 de persoane, este „un cvasi
retur la normalitate“, după doi ani
de pandemie. „Această ediție ani�
versară se va derula în circum �
stanțe particulare: pandemie, răz�
boi în Ucraina, o lume care se
schimbă. Selecția oficială va re�
flecta ceea ce nu se va schimba ni�
ciodată: arta cinemaului“, a decla�
rat delegatul general al Festi �
valului, Thierry Frémaux. Anul
acesta, pentru prestigiosul Palme
d’Or se vor înfrunta nume mari
ale cinematografiei: David Cro�
nenberg (cu Crimes of the Future),
frații Dardenne (Tori et Lokita),
James Gray (Armageddon Time),
Ruben Ostlund (Le Triangle de la
tristesse), Cristi Mungiu (RMN) și
rusul Kirill Serebrennikov, care
trăiește în prezent la Berlin, cu La
Femme de Tchaïkovski. În afara
competiției vor putea fi văzute
multe filme foarte așteptate, din�
tre care nu lipsesc Top Gun: Ma�
verick, Elvis, biografie realizată de
Baz Luhrman, Three Thousand
Years of Longing, o ambițioasă is�
torie a umanității de George Miller,
dar și un documentar despre Jerry

Lee Lewis, realizat de Ethan Coen,
și unul despre David Bowie, de
Brett Morgen.

SIMMONS ȘI SOARTA
ROCKULUI

„Îmi mențin părerea: muzica rock
a murit și fanii sunt ucigașii ei!“,
afirmă celebrul Gene Simmons,
basistul trupei KISS în cel mai re�
cent interviu în „Metal Hammer“.
„Fanii au ucis muzica pe care o iu�
beau descărcând�o gratis și pu�
nând�o gratis la share“. Admițând
că opinia lui poate naște contro�
verse, Simmons încearcă să ex�
plice: „Din 1959 și până în 1988
sunt 30 de ani. În acest timp i�ai
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PE SCURT

Astăzi, ele sunt prezentate publi�
cului în volumul Rimbaud, Poste
Restante, de Nathalie Diot. 

COMIC RECORD

Un exemplar din primul număr al
comicsului Captain America, păs�
trat în condiții excelente, s�a vân�
dut la licitație pentru suma de 3,1
milioane de dolari. Revista, apă�
rută în 1940, înainte de Pearl Har�
bor, are una dintre cele mai em�
blematice coperți din istoria
comicsurilor, o imagine în care
Captain America îl lovește pe Hitler
– în epocă, autorul John Kirby fă�
cea parte dintre cei care militau
pentru intrarea SUA în război, îm�
potriva naziștilor. Cele mai scumpe
comicsuri din istorie sunt, în pre�
zent, Amazing Fantasy n. 15 (3,6 

milioane de dolari) și Action Co�
mics n. 1 (3,2 milioane de dolari). 

ANIVERSARE

Chitara electrică Fender împli nește
75 de ani de existență anul acesta,
aproape opt decenii în care cei mai
mari muzicieni au folosit�o pentru
a aduce la viață sute de cântece le�
gendare. Pandemia se pare că i�a
priit faimosului instrument muzical,
în ciuda faptului că 90 la sută dintre
magazinele din lume au fost închise
după venirea Covid. Dar izolarea în
casă i�a făcut pe mulți să își aleagă
ca hobby chitara, așa că vânzările
Fender, în loc să scadă, au crescut
cu 70% numai în primul an. SDC

avut pe The Beatles, Jimi Hendrix,
Rolling Stones, Motown etc. Ai
avut The British Invasion, sute de
trupe, ai avut disco, Madonna,
Prince, Bowie, toate chestiile mari.
Ai avut trupe grele precum Metal�
lica și Iron Maiden. Trupe și mu�
zică ce vor trăi în veci. Dar, din
1988 încoace, care au fost noii
Beatles? BTS? Sigur, sunt celebri
în întreaga lume, dar mă face mu�
zica lor să merg în garaj să repet
piesele lor? Nu. La fel ca One Di�
rection sau NSYNC, toate aceste
boybands nu schimbă lumea, nu
au greutate. Trupele cu adevărat
influente îi fac pe fani să pună
mâna pe chitară, să învețe să
cânte. Iar azi, nimeni nu prea mai
vrea să facă parte dintr�o trupă fi�
indcă nu�și poate câștiga existența
din asta“. Simmons vede un lucru
bun în faptul că există încă festi�
valuri precum Download, unde
KISS va concerta în iunie, fiindcă
formațiile pot câștiga astfel niște
bani. „Dar trebuie să mergeți să
cumpărați naibii bilet!“, spune ce�
lebrul muzician.

POȘTA FĂRĂ SFÂRȘIT

La 130 de ani de la moarte, poetul
Arthur Rimbaud continuă să pri�
mească o mulțime de scrisori ano�
nime. Ele vin din toată lumea la
cutia poștală de la cimitirul Char�
leville�Mézières unde odihnește
poetul. Nu conțin adresa expedi�
torului, dar corespondenții laudă
libertatea, forța și îndrăzneala lui
Rimbaud. Cele mai multe sunt
mesaje intime, de multe ori plicu�
rile conțin poeme, cărți poștale sau
culegeri de texte. Toate aceste scri�
sori sunt încredințate muzeului
Arthur Rimbaud din Charleville�
Mézières, pentru a nu se pierde.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU
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Ca preambul la un sezon în care,
în sfârșit, concertele sunt reluate,
după doi ani de pandemie, revista
„Classic Rock Magazine“ amintește
de unul dintre cele mai faimoase
și mai interesante spectacole din
istoria muzicii rock, momentul în
care când formația Pink Floyd pro�
voca un uriaș scandal în Orașul
lagunelor.

După ce Roger Waters părăsea
formația, imediat după albumul
The Final Cut, se părea că Pink
Floyd nu avea să își mai revină
vreodată. Dar ceilalți membri ai
trupei, David Gilmour, Nick Mason,
și Richard Wright, ajungeau la
concluzia că este bine să reînvie
mastodontul rockului progresiv,
cu sau fără Waters.

În cele din urmă, cei trei ieșeau
pe piață cu cel de al 13�lea album
al formației, A Momentary Lapse
of Reason, care, în lipsa lui Waters
și lipsit, în opinia multora, de ca�
litatea albumelor precedente, se
dovedea un hit, cu patru Discuri
de Platină numai în SUA, ajutate
și de succesul piesei Learning to
Fly. Floyd devenea și „prima trupă
de rock în spațiu“, după ce cos �
monauții de pe Soiuz TM�7 luau
discul cu ei, pe orbită, în 1988.

Un asemenea succes avea să
ducă la un mare turneu de pro�
movare, care, în cele din urmă,

avea să îndrepte Pink Floyd, în
1989, spre faimosul oraș italian.
Nimeni nu își imagina scandalul
care avea să urmeze.

Inițial, Floyd a gândit la un con�
cert gratuit în piața San Marco.
Numai că cea mai mare parte a
administrației venețiene s�a arătat
revoltată de această idee. „O mare
parte din administratorii orașului
vedeau acest concert drept un atac
asupra Veneției, ceva în genul unei
invazii barbare“, spune Lea�Catherine
Szacka de la „The Architects’News �
paper“. „Eram primar când prefec�
tura a fost de acord să autorizeze

concertul. Eu m�am opus categoric,
viceprimarul a fost în favoarea con�
certului“, spune Antonio Casellati,
primarul venețian din epocă. „De
fapt“, explică David Gilmour, „a
fost o ceartă mare în consiliul
Veneției. Unii voiau să venim, alții
s�au folosit de asta ca să îi discre�
diteze pe primii. Noi am fost doar
niște pioni într�un conflict politic“.
Responsabilul cu „moște nirea cul�
turală a Veneției“ s�a poziționat
contra concertului, cu trei zile în�
ainte de data acestuia, 15 iulie, pe
motiv că „sunetul amplificat va dis�
truge mozaicurile catedralei San

Marco și că întreaga piață ar putea
să se scufunde în cazul unei pre �
zențe masive a publicului“.

În cele din urmă, s�a ajuns la
un anume acord. Cei de la Floyd
au acceptat să reducă nivelul sonor
și să cânte pe o scenă plutitoare,
pla sată la 200 de metri de piață.
Con certul urma să fie filmat de RAI
și să fie transmis în 20 de țări, cu o
audiență estimată la 100 de mi�
lioane.

În ciuda multelor obiecții și a
unui întreg șir de șicane (de exem�
plu, Gilmour povestește cum au
fost șantajați de gondolieri care

au amenințat să saboteze specta�
colul dacă nu primesc 10.000 de
dolari), concertul a avut loc și a
fost un mare succes, dar s�a înche �
iat cu un uriaș scandal care a zgu�
duit municipalitatea venețiană
(dar n�a scufundat orașul).

Piața a fost invadată literalmen�
te de o mulțime de fani ai trupei,
lucru care i�a enervat pe șefii Vene �
ției. „Orașul a primit o uriașă lo�
vitură“, se plânge fostul primar
Antonio Casellati. „Piața San Marco
a fost invadat de mase de oameni.
E drept, orașul e vizitat de mulți
turiști anual, dar ei nu se strâng
în același loc cu toții deodată“.
Deși publicul numeros (cu 150.000
mai mulți oameni decât locuiesc
în oraș) a fost destul de liniștit și
doar câteva statui au suferit mici
pagube, oficialitățile s�au plâns
că „au lăsat în urmă 300 de tone
de gunoi și 500 de metri cubi de
sticle și cutii goale“. De asemenea,
fiindcă oficialitățile nu au asigurat
toalete portabile, oamenii au fost
siliți să se ușureze pe statui și mo�
numente, spre marea furie a vene �
țienilor, care au cerut capul prima �
rului pe tavă.

„Au sfârșit prin a ne învinui pe
noi de toate problemele, deși ei
nu s�au achitat de sarcinile lor“,
spune David Gilmour, în vreme
ce Antonio Casellati se plânge că,
„deși am fost absolviți de orice
vină de către Curtea Auditorilor,
am fost silit în urma acestui concert
să îmi dau demisia ca primar“.

E drept, în cele din urmă, că
Pink Floyd a provocat involuntar
căderea consiliului municipal al
Veneției, dar toată lumea e de acord
că trupa a oferit un concert me�
morabil, atât pentru fanii din piața
San Marco, cât și pentru cei care
au urmărit concertul la TV. SDC

Momentul în care Pink Floyd
era să scufunde Veneția

Inga s�a născut în Marea Norvegiei.
Pe numele complet Inga Heringa,
și�a petrecut primele luni de viață
împreună cu celelalte câteva zeci
de mii de heringi care formau ban�
cul familial. Este greu să ieși cu
ceva în evidență într�o asemenea
organizare socială în care toți in�
divizii sunt identici, zvârlugi argintii
cu luciri de oglindă scoase parcă
la o imprimantă subacvatică 3D.

Dar uite că Inga Heringa s�a
născut un pic diferită. Din mo�
mentul în care a ieșit din icră i�a
fost mereu frig. Și când a spus
pentru prima data asta unui sea�
măn, nu s�a bucurat de empatie.
Dimpotrivă, bârfa a fost dusă ime�
diat, astfel că întregul banc a în�
ceput să râdă în hohote, iar de la
suprafața apei acest lucru s�a
văzut ca niște milioane de mici
bulbuci care păreau că transformă
Marea Norvegiei în sifon. Viața
poate fi ironică la nivel omonimic.
Se ajunsese la punctul în care ban�
cul făcea bancuri. Inga Heringa,
pune�ți o căciulă sau Inga Heringa

ai grijă să nu răgușești. 
Într�o zi, o urmă foarte vagă a

unui curent marin de apă caldă a
atins branhiile Ingăi preț de două
secunde. Nu mai simțise așa până
atunci și i s�a părut cea mai frumoasă
trăire. Părea că Njord însuși a fost
neglijent cu cana de ceai și câteva
pi cături calde au ajuns în mare.
Mici bulbuci au început să emeargă
și fiecare conținea câte o literă din
întrebarea Ingăi Heringa: hei, sen �
zație dulce, unde ai plecat?

E greu să�ți dai seama că un
membru al bancului tău lipsește.
Probabil au continuat să facă ban�
curi multă vreme după ce Inga
Heringa a plecat dintre ei, adulme �
când cu branhiile, doar�doar va
simți miros de apă mai caldă. A
ajuns în Marea Nordului, pe care

a traversat�o de la nord la sud,
ajungând la Canalul Mânecii, prin
care a trecut cu o ușoară senzație
de amețeală stereofonică, întrucât
din stânga auzea o limbă și, din
dreapta, alta. Și�a continuat aven�
tura menținându�se în proximi�
tatea litoralului, trecând prin Gol�
ful Biskaya, apoi holbându�se la
farurile portuare din Porto și Li�
sabona și, tot ținându�se aproape
de coastă, a trecut prin Strâmtoa�
rea Gibraltar. În mod ciudat, deși
apa era mult mai caldă, nu putea
spune că simțea asta, fiindcă că a
ajuns aici trecând lent prin toate
fazele de încălzire. În schimb
simțea coloratura vieții, avea con�
tact mereu cu noi limbi și tradiții
și cu multe specii de pești despre
care familia ei nu va afla niciodată.

Iar asta îi încălzea sufletul. 
Firul aventurii a purtat�o până

în Marea Neagră, unde gustul sublim
al apei salmastre a făcut�o să urce
pe brațul dunărean Sulina. S�a sta�
bilit în zona Galați, unde se simte
bine primită. Urmează să publice
și o carte cu pățaniile ei, sub pseu�
donimul literar Bia Scrumbia. SDC
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De la sărat la dulce
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