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În amintirea Profesorului 
Ion Toderașcu 

(9 septembrie 1938 – 3 iunie 2022)
ALEXANDRU�FLORIN PLATON

Este un paradox (și oarecum im�
pudic într�o evocare memorială)
ca atunci când vrei să vorbești
despre cineva care ți�a fost un
profesor respectat și îndrăgit să
trebuiască să vorbești, de fapt,
despre tine. Paradoxul este, însă,
de neevitat (iar impudoarea ier�
tată), pentru că, despre tine vor�
bind, vorbești de fapt despre el;
despre el prin tine; prin – cum voi
încerca să arăt – ceea ce a trecut
din el în tine.

Înainte de a�l reîntâlni pe
profesorul Ion Toderașcu în amfi�
teatrele Facultății de Istorie (Isto�
rie�Filosofie, cum s�a numit ea
până în 1989), l�am cunoscut în
copilărie. Drumurile noastre s�au
încrucișat atunci de mai multe ori
când, fără vreun motiv anume, îl
vizitam pe tata la Facultate sau
când părintele meu mă lua uneori
cu el acolo și trebuia să�l aștept
până la încheierea unor intermi�
nabile ședințe de catedră. Nu
numai pe profesorul Tode rașcu îl
vedeam cu aceste prilejuri. Însă,
dintre toți cei care se întâmplau
acolo (viitorii mei profesori),
numai el îmi arăta, mie, puștiului
în pantaloni scurți care eram, un

interes nu doar amabil, ci – îmi dau
seama mai bine acum – colorat și
de o vădită simpatie, prelungire
neîndoielnică a unui sentiment
cvasifilial (cum mi�a mărturisit
mai târziu) pentru tatăl meu.

Adevărata noastră întâlnire
s�a produs în anul al II�lea de Fa�
cultate, la cursul de istoria Bizan țului

și în seminariile de istoria medie�
vală a României. Neștearsă din
memorie îmi este și astăzi stupoa�
rea admirativă în care am căzut
ascultându�l pentru prima dată.
Nu mai auzisem pe nimeni vor�
bind atât de frumos, expresiv, clar
și cu atâta patos ca el. Discursul
său la catedră nu era numai rigu�
ros construit, foarte exact și concis
(îmi amintesc și acum de extraor�
dinarele lui seminarii, când, la ca�
pătul câtorva ore de discuții
aprinse, concluziile Profesorului
ne uimeau întotdeauna prin ri�
goarea lor lapidară; erau atât de
clare, încât, aparent, nimic nu mai
putea fi spus după ele). Ceea ce, în
prelegerile sale, era la fel de re�
marcabil, numărându�se printre
virtuțile lor cele mai de preț, era
capacitatea evocativă, forța lor in�
comparabilă de sugestie. Căci
profesorul Toderașcu era și un
mare povestitor. Cu darul său
oratoric de excepție – subliniat
de o gestualitate aparte a mâini�
lor, care parcă dansau în ritmul
cuvintelor – te făcea să „vezi“ lu�
crurile despre care vorbea. Dintre

cursurile pe care le�am audiat în
anii studenției – majoritatea den �
se, informate și de un înalt nivel
universitar – nici unul nu a avut,
pentru mine, strălucirea celui de
istoria Bizanțului, la care am asis�
tat cu o încântare nici o clipă do�
molită, preț de un semestru
întreg.

Ca elev de gimnaziu și, mai
apoi, de liceu, doi dintre dascălii
pe care am avut norocul să�i cu�
nosc mi�au confirmat pasiunea
pentru istorie, făcând din opțiu �
nea pentru această disciplină una
de viață. Întâlnirea cu domnul Ion
Toderașcu a fost însă decisivă
într�un alt sens: ea mi�a deșteptat
și hrănit vocația de profesor. Dacă
nutresc și astăzi pentru această
meserie aceeași pasiune ca la în�
ceput, datorez acest lucru profe�
sorului Ion Toderașcu. Lui și
părinților mei.

Când aștern pe hârtie sau
așez în pagină asemenea cuvinte:
„deșteptarea și hrănirea unei
vocații“ spun prea puțin. Doar
enunțate și lăsate așa, ele – aceste
cuvinte – nu merg până la capăt,

nu descriu cea ce este înlăuntrul
lor. Căci, ce înseamnă, de fapt,
„deșteptarea și hrănirea unei
vocații“? Cum, prin ce alchimie
misterioasă se întâmplă un ase�
menea lucru? După atâta timp de
când i�am fost student domnului
Ion Toderașcu, iar el profesor – mie
și atâtor generații de studenți –, cred
că am un răspuns la această între�
bare. Iar acest răspuns este urmă�
torul: „deșteptarea unei vocații“ și,
după aceea, nutrirea ei au loc
atunci când cineva de care te leagă
nu numai o afinitate intelectuală,
ci și una afectivă îți trece (nu știu
cum anume) ceva din spiritul
(duhul) lui, care te „însu flețește“ și
te face să fii nu ca el, ci altfel – dar
un altfel care, deși diferit, păstrează
ceva din duhul pe care l�ai primit,
arătându�ți un drum – drumul tău –
nevăzut înainte de această miracu�
loasă întâlnire.

Profesorul Ion Toderașcu s�a
stins din viață. Scânteia duhului
său va lumina însă mereu prin cei
în care a trecut. Așa continuă să
trăiască profesorii mari și atunci
când nu mai sunt. SDC
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România plagiată, un proiect
ce devine cât o țară
Victor Ponta, Codruț Olaru, Ro�
bert Negoiță, Gabriel Oprea,
Radu Stroe, Bogdan Licu, Florin
Roman. Este începutul unui po�
melnic fără de sfârșit al demnita�
rilor, foști și actuali, ai statului
român acuzați sau dovediți că su�
feră de sulfuroasa boală a plagia�
tului. Deși pentru orice om cu un
minimal bun�simț dovezile au
apărut în presă, nefiind nevoie de
confirmarea tribunalului. 

RADU CUCUTEANU

România se remarcă frumos la
acest capitol, avem șansa să fim și
noi primii în lume la ceva. Că nu
am reușit cu mortalitatea legată
de COVID�19 (unde am luat doar
argintul, după Rusia, dar înaintea
Braziliei lui Bolsonaro sau a In�
diei) e trist, evident, dar încercăm
să recuperăm pe partea de furt in�
telectual. 

ÎNAPOI LA PLAGIAT 

Dovezile au fost tot timpul acolo.
A trebuit însă să le și caute cineva
și să le etaleze în fața unei opinii
publice prea puțin interesată de
stârpirea corupției de orice fel din
România, care abia reacționează,
cu prefăcută uimire când se pră �
bușește un pod refăcut cu un an
în urmă. Dar, până la urmă, ci�
neva a căutat aceste dovezi și le�a
expus. Emilia Șercan a început să
fac acest lucru cu niște ani în
urmă – iar stricăciunea sistemu�
lui public care ne reprezintă, dar
nu o face, a dus până la ame �
nințarea cu moartea a jurnalistei.
Amenințare venită, de altfel, acum
un an din partea conducătorilor
de atunci ai Academiei de Poliție,
chestorul de poliție Adrian Iacob
și comisarul�șef Petrică�Mihail
Marcoci, care între timp au fost și
condamnați la închisoare. O
operațiune care continuă și azi,
prin încercarea de compromitere
în stil sovietic a Emiliei Șercan. 
S�au schimbat conducătorii, dar nă�
ravul ba. Iar, în ciuda demer surilor

legale inițiate de jurnalista care a
demascat atât de multe plagiate
aparținând celor ce dețin puterea
în țara asta, kompromatul nu pare
a exista încă, s�a încercat mu �
șamalizarea cazului și ignorarea
realității. Bine, știm că suntem
conduși de ignoranți, marea ma�
joritate numiți, iar nu aleși, dar
asta ne poate spune ceva despre
dizolvarea statului numit încă Ro�
mânia, cel puțin în acte. Dar stați,
că nu se termină aici această saga
a destrămării prin corupție. Și,
mă tem că, la finalul acestor rân�
duri, ne vom da seama că e doar
începutul. 

ROMÂNIA EDUCATĂ, 
O MINCIUNĂ CÂT 
UN COTROCENI 

În caz că nu mai țineți minte, Ro�
mânia educată este numele „pro�
iectului de țară“ pe care și l�a
asumat, vreme de două mandate,
adică zece ani, președintele Klaus
Iohannis. Ce înseamnă asta? Din�
colo de un document stufos scris
într�o limbă de silicon și armată
cu rătăciri robotice, nimic. Abso�
lut nimic. 

Dar și nimicul are o însemnă�
tate. Ce înseamnă asta? Înseamnă
că asistăm la un atac orchestrat la
nivel de țară asupra educației –
tocmai prin acest nimic, alături de
strădaniile făcute de ministrul
Educației (pardon, e România,
deci educației), domnul dublu
academician Sorin Cîmpeanu
(fost triplu academician – și nu,
nu e o glumă, e o realitate tristă că
se poate ajunge la așa ceva), aflat și
el în grava eroare a plagiatului –
încă neconfirmat juridic, trebuie
spus. Dar e și greu să confirmi așa
ceva când ac. ac. Cîmpeanu are
pâinea, cuțitul, untul, sarea și satâ�
rul în propriile mâini.

Aceasta alături de instru�
mentalizarea SRI în mediul poli�
tic și public, un SRI care vrea să
controleze arhivele naționale,
practic să oblitereze, apoi să colo�
reze istoria după bunul plac al
vreunui aparatcik. Ce urmează?
Să primim de la SRI direcții de
scriere a istoriei, de scriere în 

general? Să se facă artă în Româ�
nia numai conform liniei agreate?
Se va dicta ce să spună profesorul
la clasă și în câte silabe, asta pare
a fi dorința cârmuitorilor atât de
sus puși încât, din teamă de
amețeală, nu se uită în jos, în pro�
pria curte. 

INSTITUȚIILE STATULUI
CONTINUĂ ASALTUL 
ASUPRA STATULUI

Dar acum intră în scenă și Curtea
Constituțională (CCR). Ceea ce ne
arată că uneori e adevărată vorba
că sunt interese mari la mijloc.
Victor�Viorel Ponta (numit și
CTRL+V. Ponta) a fost, fără îndo�
ială, cel mai răsunător caz, fiind și
cel care a desființat instituții pen�
tru a își ascunde plagiatul, din
postura de prim�ministru. Însă în
lista cu care am început trebuie să
mai adaug un nume, care acum
este cap de listă: actualul premier,
Nicolae Ionel Ciucă. 

General rezervist, cu doctorat
făcut în lipsa bibliotecilor, pre �
ședinte al PNL, Nicolae Ciucă este
considerat unul dintre principalii
candidați posibili pentru alege�
rile prezidențiale ce urmează în
2024. Nu mai amintesc de ne �
numărați alți demnitari care și�au
agățat în biografie doctorate mai
mult decât suspecte. Pagina de
față ar putea fi umplută numai cu
numele lor. 

Or asta nu se face, e urât, cum
să fie premier, general (r), pre �
ședinte de partid un plagiator? Iar
atunci soluția e la mintea coco �
șului: nu îl dai deoparte, ci schimbi
legea. Cum faci asta? Folosindu�te
de CCR. În care CCR a fost instalat
de curând Bogdan Licu, un alt pla�
giator, preferat de Klaus Iohannis,
cei doi fiind legați de fire nevăzute
pentru muritorii de rând. 

PUȚINĂ ISTORIE RECENTĂ

Încercarea de a�i scoate basma
curată pe plagiatori nu este nouă.
Ca să nu prelungesc chestiunea,
amintesc doar încercarea de acum
trei luni de spălare a tuturor celor
ce au plagiat înainte de 2011.

Printr�un amendament strecurat
în raportul final al Comisiei de
Învățământ care viza educație co�
piilor defavorizați apărea și
aceas tă prevedere, asumată de
deputatul Cătălin Zamfir Manea:
„Sancțiunea retragerii titlului de
doctor [...] se aplică pentru titlu�
rile de doctor elaborate și acor�
date în baza standardelor de etică
și calitate profesională stabilite în
actele normative emise pentru
punerea în aplicare a Legii edu �
cației naționale nr. 1/2011“. 

Amendamentul a fost amen�
dat – descoperit, nu a trecut. Ceea
ce nu înseamnă nicidecum că ata�
cul s�a oprit. Pur și simplu a trecut
mai departe, la nivelul următor. 

Păi ce poate fi mai sus de Parla�
ment? Simplu: legislatorul suprem,
îndreptarul absolut, păstrătorul
esenței acestei Românii a lor – CCR. 

COMPETENȚELE DE
CERCETARE ALE CCR

CCR își arogă o serie de com pe �
tențe pe care nu le are, decizând ce
înseamnă plagiatul – prin urmare,
ce înseamnă cercetarea. Astfel,
intră în scenă fosta judecătoare Co�
rina Michaela Jîjîie, acuzată că și� a
plagiat lucrarea de doctorat, lucru
confirmat de Consiliul Național 
de Atestare a Titlurilor, Diplome�
lor și Certificatelor Universitare
(CNATDCU), organismul care are
menirea să valideze sau să invali�
deze o teză de doctorat. 

Atunci Corina Jîjîie invocă la

CCR o excepție de neconstitu �
țional, pe care Curtea, în frunte cu
Bogdan Licu, o acceptă. Să dăm cu�
vântul hotărârii: „dispozițiile art.
170 alin. (1) lit. b) din Legea
educației naționale nr. 1/2011 sunt
constituționale în măsura în care
se referă la retragerea titlului de
doctor care nu a intrat în circuitul
civil și nu a produs efecte juridice“.

Respectivul articol este cel
care prevede retragerea titlului
de doctor. Cum punctează Emilia
Șercan, aceasta înseamnă atât:
„un titlu de doctor obținut în baza
unei teze de doctorat plagiate va
putea fi retras doar înainte ca mi�
nistrul Educației să semneze ordi�
nul de ministru prin care atribuie
titlul de doctor“. Absurdul e la el
acasă în cercurile puterii din Ro�
mânia. Totul pentru a se spăla pe
ei între ei, pentru a rămâne intan�
gibili și nerușinați.

Gata, prin aceasta onoarea a
fost reperată. Numai bietul Ponta
și�a pierdut titlul degeaba, de
acum, nu? Poate ar fi cazul să fie
rugat să și�l ia înapoi.

Spălarea obrazului necrăpat
de rușine al plagiatorilor în�
seamnă scuiparea obrazului în�
tregii țări. O țară în care de acum
plagiatorii vor face ce și cum pof�
tesc, în care îți va fi rușine să spui
că ai titlul de doctor. S�ar face
asocieri de care nimeni nu ar fi
mândru. Dar, între timp, năruirea
țării prin cei aleși și cei numiți
merge mai departe.

Copii, cine stinge lumina? SDC
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Luni, 20 iunie, ora 19.00, la Librăria
Cărturești Verona Demisol (Str. Pictor Arthur
Verona 13-15, București), va avea loc
lansarea volumului Rezervaţia de George
Cornilă, apărut de curând în colecţia 
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
Invitaţi, alături de autor: Radu
Paraschivescu, Bogdan-Alexandru Stănescu
Moderează: Victor Cobuz
Evenimentul se va încheia cu o ședinţă 
de autografe.

O a doua Grădină a Edenului descoperită pe Pă�
mânt doar pentru ca aceasta să se pră bușească
în mundan, copilăria de�a lungul anilor ’90 în�
tr�un orășel din sudul Moldovei și o insulă pu�
stie, unde tot ce poate fi găsit este propriul sine,
toate legate printr�un fir diafan. Rezervația
abordează teme precum desacralizarea, decă�
derea, formele singurătății, reciclarea ideilor și
scindarea eului.

„Paradisul biblic supraviețuiește ca o re�
licvă într�o lume subterană. Rezultatul?
Adam e asaltat de reporteri, Edenul e trans�
format într�un fel de parc. Mai avem resurse
pentru a sesiza miracolul? Mai e loc în lumea
noastră pentru sacru? Cartea lui George Cor�
nilă provoacă, printr�un amestec bine dozat
de fantasy și realism, tot felul de dileme și în�
trebări grave. Prozele din acest volum au tot

ce le trebuie pentru a prilejui o lectură cap�
tivantă: suspans, contrapunct, povești de dra�
goste, un imaginar cuprinzător, o deviere
subtilă a intrigilor spre parabolă, dar mai
ales un apetit de povestitor contaminant.“
(Bogdan Crețu)

„Proza lui George Cornilă e o infirmare
eclatantă a acelui clișeu care spune că proza
română de după 2000 e musai autobiografistă
și minimalistă. Dimpotrivă, în proza lui Cor�
nilă nu transpare nimic fățiș autobiografic; iar

mizele lui țin de temele maximaliste ale
ficțiunii. Povestea de dragoste din prima
proză, de pildă, pune în intertext nimic mai
puțin decât Apocalipsa și Divina Comedie; iar
proza care închide volumul trimite simultan
înspre Poe și Tournier. E o enormă încredere
în literatură în scrisul lui George Cornilă, în
frumusețea ei – și în posibilitatea ei de a ne
salva. Câtă vreme mai există scriitori tineri
care cred astfel în literatură, viitorul ei e asi�
gurat.“ (Radu Vancu)

George Cornilă (n. 1986) este prozator,
publicist și traducător. Absolvent de Polito�
logie la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative și de Publicitate la Universi�
tatea din București, a ocupat poziții de copy �
writer, jurnalist, secretar general de redac� 
ție și redactor�șef. A publicat romanele Cu
dinții strânși (2007), Miezul nopții în Cartie�
rul Felinarelor Stinse (2013, 2014, 2021), Re�
gele lupilor (trilogie, 2014�2016), Expurgo
(2018, 2019) și Diluvium (2019), colecțiile de
proză scurtă Arlequine (2018) și Entropic
(2020), precum și volumul de povești pentru
copii Toxi Foxy (2018). Este prezent cu texte
în peste zece antologii apărute în România și
Marea Britanie. A colaborat cu publicații cul�
turale precum „Luceafărul de dimineață“,
„Convorbiri literare“, „Viața românească“,
„Plumb“, „Familia“, „Observator cultural“, „Sa�
lonul literar“, „Revista de suspans“, „Fantas�
tica“, „Vulturul“, „Gazeta SF“, „Galaxia 42“,
„Ac cente“, „Doc.Eu“ și „Aphelion“ (SUA). A pri�
mit Premiul Miorița (2008), Premiul Vrancea
Literară (2013, 2016), Marele Premiu „Ion Ho�
bana“ (2019) și Premiul COLIN (2021) și a fost
nominalizat la Premiul AntareSFest (2018,
2020, 2021) și Premiul RomCon (2019, 2021)
și propus pentru Chrysalis Award (Eurocon)
(2019) și Rosetta Awards (2021). SDC

Încep un alt jurnal: jurnalul mi�
zantropului nomad. Din când în
când, voi publica note aici.  

Luni, 6 iunie
Am luat din nou, după o binecu�
vântată lungă pauză, contact di�
rect cu lumea „culturală“ din
România. Atâta autosuficiență fu�
dulă, atâta valahíe�n cerc, atâtea
găști stupide, atâtea porniri de
băcani, de negustori cu cântar
măsluit, atâtea ierarhii contrafă�
cute, din interes, meschinărie sau
pur și simplu imbecilitate – ara�
reori se pot vedea la un loc. Oare
și la bulgari tot așa o fi? O să am
nevoie de o pauză de cel puțin
zece ani de la acest iarmaroc de
falsuri. Cultura în Valahia ră�
mâne o spoială, iar trufia nu
cunoaște margini. Portretul unui
grup în derivă: orgolii mari, chi�
puri cioplite, mutilate de vanitate,
gata să se gudure pe lângă orice

terchea�berchea e dispus să le gâ�
dile urechea, goană după validare
vlahă, în Băicoiul galaxiei, vier�
muială grotescă și provincială,
lipsită de orice noblețe sau ele �
ganță sau generozitate. Peste tot
lingăi cu limba�elicopter și un in�
suportabil spirit de bazar balca�
nic. Excepțiile stau ignorate prin
nișe, ca tot ce e bun în România,
tarabagiii și gargaragiii sunt baza.
Când găsești, o dată la o sută sau
o mie de scârbavnici, un om cin�
stit – îți vine să�l inviți la dans.
Am plecat înapoi în Sicilia.    

Duminică, 5 iunie
Idee de show tv: strângi toți
cunoscuții penali vlahi din ultimii
ani, alde Udrea, Piedone, Oprescu,
Mazăre, Felix�Voiculescu, Năstase
etc., îi încui într�o celulă, le arunci
o punguță cu doi bani, ei încep să
se fure între ei, normal. Și vlahii
să stea frumos acasă și să se uite.

Sâmbătă, 4 iunie
Ar fi frumos ca în legile securității să
fie obligatoriu să fii securist. A, stai,
că au pus asta deja în „lege“. Bravo,
vlahii, se împlinește în sfârșit desti�
nul istoric visat de celălalt cârmaci,
de asemenea analfabet, stați liniștiți
la locurile voastre. „Așa erau vremu�
rile“, le vor spune, fără rușine, vlahii
de azi, inocenții, vlahilor de mâine
și tot așa în veacul veacului amin,
dă�mi, Doamne, o Momuloaie.

Am fost un pic la târgul de
carte, era aglomerat la Obor ca la
Islamabad, mi s�a făcut dor de lan�
sările pe Zoom. Am lansat, totuși,
romanul Bilili, că de�aia venisem, a
fost cald, mi�am turnat o sticlă de
apă în cap chiar în timpul lansării.
Am mai umblat pe acolo, l�am văzut
pe Adrian Severin, l�am trimis la
pușcărie, dar s�a făcut că n�aude,
într�un loc mânca rahat papagalul
ăla de Rareș Bogdan, am mâncat și

eu un mic în curte, s�a făcut cinci lei
micul, am băut un pahar de șam �
panie și am gustat o prăjiturică,
apoi am plecat acasă. Sfârșit.

Vineri, 3 iunie 
E drăguț că vibrează cultural
lumea vlahă la Bookfest, dar con�
stat, ca o regretabilă absență de la
târg, că n�a scos și tov. gen. dr. analf.
plag. Ciucă o carte de colorat.

Joi, 2 iunie
O notă de acum cinci ani: „Locuim
o țară de bugetari osteniți. Pro�
pun să fie abolite toate zilele de
muncă. Să trăim un permanent
weekend prelungit“.

Miercuri, 1 iunie
Toți am făcut prostii în tinerețe.
Eu, de pildă, am votat o dată cu
USR. În 2016.

Ar fi frumos ca partidul lui
Cioloș să fuzioneze cu Dinamo.

Marți, 31 mai
Vin festivalurile de vară. Iar se vor
indigna vlahii că, vai, se fac supra�
doze de droguri în țara noastră
sfântă, dar până la toamnă le tre �
ce și, evident, nu vor face nimic se�
rios pentru a�i deranja pe tra fi
canții de droguri și a împiedica, fe�
rească Domnul, consumul. Se vor
mulțumi, ca de obicei, cu treanca�
fleanca.

Luni, 30 mai
A murit, la aproape 109 ani, scriito�
rul sloven Boris Pahor. L�am întâlnit
și poate chiar l�am cunoscut pe
acest om, de altfel unul dintre pu �
ținii cu care am avut de�a face pe pă�
mânt. Dumnezeu să ne ierte. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Lansare de carte la Cărturești Verona:
Rezervația de George Cornilă

Jurnalul mizantropului nomad (I) 
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Mai sunt doi ani și jumătate
până la alegerile pre �
zidențiale, dar partidele încep
deja să�și facă socotelile.
Scrutinul pentru Cotroceni
stârnește de regulă interesul
cel mai mare, prezența fiind
undeva spre 50 la sută în pri�
mul tur. În 2024 este de
așteptat ca formațiunile poli�
tice să nu rateze momentul
pentru a lipi alegerile euro�
pene, locale și parlamentare
de cele pentru președinție.
Din acest motiv, nici un par�
tid nu riscă să nu prezinte
candidat la președinție, pen�
tru că acesta ridică sau co�
boară scorul formațiunii pe
listele căreia candidează.

La PNL e ceață totală. Va intra Ni�
colae Ciucă în cursa pentru Co�
troceni? Așa pare că se fac cărțile
în acest moment, dar mai e mult
până la momentul nominalizării.
Totul va depinde de prestația sa
ca premier în următorul an. Noro�
cul său ar putea fi venirea lui Cio�
lacu la Palatul Victoria, lucru care
se va petrece la jumătatea anului

viitor, potrivit înțelegerii PNL�
PSD. Însă Ciucă va fi lider al PNL
și în 2024, an în care liberalii vor
avea de explicat care au fost rea�
lizările la guvernare.

Pe de altă parte, confruntarea
prezidențială e o bătălie între per�
soane, iar Ciucă nu pare să aibă
anvergura politică pentru a duce
un război de uzură. Vor fi provo�
cări, vor apărea întrebări cap�
cană, e nevoie de un politician
bine pregătit pentru a face față
unei competiții dificile. Ciucă nu
se încadrează în acest tablou, este
omul pe care e bine să îl duci de
mânuță către o funcție anume, nu
să îl pui să se bată la prezi den �
țiale. Pentru PNL ar fi așadar ris�
cant să intre cu Nicolae Ciucă în

acest scrutin. PSD n�a mai câști �
gat Cotroceniul de pe vremea lui
Iliescu, gafele social�democraților
în acest tip de scrutin fiind me�
morabile. Ba s�a dus Geoană aiu�
rea la Vântu și i�a validat teoria
lui Băsescu cu mogulii, ba a fost
Dragnea cel care a dinamitat
șansele acestei formațiuni să tri�
umfe la prezidențiale. 

PSD a reușit performanța să
enerveze electoratul de fiecare
dată. Iar de fiecare dată electora�
tul dreptei s�a coalizat, iar PSD a
pierdut. În 2024, lucrurile vor sta
un pic diferit. PNL și PSD sunt îm�
preună la guvernare, iar dreapta
este divizată. Nu mai există azi
sperietoarea PSD. Ciolacu și ac�
tuala echipă din fruntea PSD au
avut grijă să elimine una câte una
din temele care enervau la culme
alegătorii. Nici diaspora nu mai
cunoaște efervescența din epoca
Dragnea, dovadă că la ultimele
alegeri AUR a luat un scor ne �
așteptat de mare în secțiile din
străinătate.

Cu cine va defila PSD în bătă�
lia pentru Cotroceni? Marcel Cio�
lacu? Puțin probabil. Nu are forța

necesară, deși social�democrații
s�ar încolona cuminți în spatele
său. Ciolacu va fi probabil pre�
mier în 2024, iar la PSD funcția de
la Palatul Victoria contează enorm
pentru a struni organizațiile ju �
dețene. Se vorbește tot mai intens
despre varianta Geoană, adjunc�
tul de la NATO. Ar fi pentru prima
oară când PSD n�ar mai speria
Uniunea Europeană sau NATO.
Mircea Geoană a trecut testul ex�
tern (altfel n�ar fi ajuns într�o
funcție atât de importantă), ar fi
așadar un candidat redutabil de
această dată. Rămâne de văzut
dacă și partidul îl agreează, pentru
că sunt suficiente personaje la vâr�
ful PSD care nu văd cu ochi o astfel
de nominalizare. PSD ar avea la în�
demână și varianta cu Gabriela
Firea, dar fosta primă riță a capita�
lei nu are, se pare, susținerea în�
tregului partid.

În zona USR e deranj mare.
Tocmai s�a desprins aripa Cioloș
și e greu de presupus că REPER va
rata oportunitatea prezentării
unui candidat propriu. Cel mai
probabil va fi chiar Dacian Cioloș,
care va încerca să tragă partidul

după el în cele patru runde de ale�
geri. Miza e mare pentru REPER,
dar cele câteva puncte pe care le
va rupe probabil Cioloș vor dina�
mita șansele USR să prindă finala
prezidențială. De la USR îl avem
pe Cătălin Drulă posibil pre zi �
dențiabil. Spre deosebire de cele�
lalte formațiuni, USR poate veni
cu surpriza pe ultima sută de
metri. Adică să schimbe candida�
tul și să aducă un om din zona
societății civile. Ar fi și un șah la
REPER�ul lui Cioloș.

AUR nu văd cum poate emite
pretenții pentru turul al doilea. O
poate face numai dacă PNL va
scoate un candidat slab, iar can �
didații USR și REPER se vor coto�
nogi reciproc de dimineață până
seară.

Interesant este că preziden �
țialele din 2024 mai au o particu�
laritate. Jocul din turul doi va
depinde și de discuțiile care se fac
pentru viitoarea majoritate guver�
namentală. Vor conta enorm sco�
rurile partidelor, dar ne întoarcem
de unde am plecat: partidul care
nu va lua prezidențialele în serios
rămâne în afara jocului. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cine prinde finala pentru Cotroceni

Nu e întotdeauna plăcut să fii
est�european, chiar într�o Eu�
ropă oficial unită, în care toți pe
lume frați suntem. 

Neoficial, nu cred să existe estic
care să nu fi simțit măcar o dată un
suflu de superioritate occidentală
la frații europeni mai din vest. Și nu
te scapă de asta nici asumarea sta�
tutului de central�european, la care
mai apelează ba maghiarii, ba polo�
nezii, ba cehii, chiar și ardelenii și
bănățenii câteodată. Pentru locui�
torul Europei prospere și ceva mai
privilegiate nu există decât Estul și
Vestul, orice altceva e pedanterie
cărturărească sau frustrare identi�
tară. Cortina de Fier atârnă încă, in�
vizibilă, între două Europe: cea a
untului și cea a importurilor de unt.
Și, pe de altă parte, nici esticul nu se
simte cu adevărat egal cu con cetă țenii
săi europeni din partea mai norocoasă
a continentului. Cultură, civilizație,
economie, tradiție democratică –

toate atâr nă în balanță de partea
Occidentului. El s�ar mulțumi cu
un pic de politețe ipocrită, lubri�
fiant social care împacă pe toată
lumea și oferă tuturor o satisfacție
de un fel sau altul.

Dar dacă percepția est�euro�
peanului ca european de mâna (sau
lumea) a doua este doar frustrantă
și, cum nu schimbi opinii sau
percepții de azi pe mâine, ești ne�
voit să te împaci cumva cu ea, trata�
rea lui drept un consumator de
mâna a doua e o dovadă de dispreț
discriminatoriu. Una e să fii văzut
ca o rudă săracă și alta, să apari
drept ruda nătângă, căreia îi poți
goli portofelul oferindu�i mărfuri
mai proaste, dar mai costisitoare.

Am cumpărat cu toții din su�
permarket produse pe care indi �
cațiile sau explicațiile erau oferite
în câteva limbi europene: sârbă,
croată, bulgară, maghiară, română
și altele asemenea. Produse bune
pentru Europa de Est. Dincolo de

inexistenta Cortină de Fier se gă�
sesc, desigur, produse similare, cu
ambalaje similare și cu indicații
în germană, franceză, italiană...
Doar conținutul nu e tocmai iden�
tic, iar diferențele de calitate par
să ilustreze exact acea sugerată
diferență între consumatorul oc�
cidental, mai pretențios, mai rafi�
nat, mai demn de atenție, și esti�
cul ceva mai din topor, pentru
care mai poți reduce standardele,
fiindcă oricum nu se simte.

Doar că se simte. Acum vreo
patru ani la nivelul Parlamentu�
lui European s�a discutat despre
dublul standard al produselor
vândute în țările UE: la aceleași
prețuri, produse alimentare puse
la vânzare în același ambalaj și cu
aceleași denumiri aveau compo �
ziții diferite pentru unele țări. Nu
e greu de ghicit pentru care țări.
Discuțiile, ce au avut ca rezultat
ideea înființării unor organisme
de control și chiar de anchetă asu�

pra folosirii dublului standard în
comerțul paneuropean, au pornit
de la reclamațiile numeroase le�
gate de calitatea inferioară a unor
mărfuri comercializate în Est cu
etichete și branduri similare cu
cele din Vest. Și, pe deasupra, la
aceleași prețuri ori chiar mai mari.

Practica e destul de obiș nuită.
Nu e doar europeană și nu se limi�
tează la alimente. Acum vreo patru
ani un producător american de îm�
brăcăminte, Guess, a fost amendat
de Uniunea Europeană cu 40 de
milioane de euro pentru practici
comerciale neloiale: cei de la Guess
își vindeau hainele online în Eu�
ropa de Est la prețuri cu 5�10% mai
mari decât în Vest și restricționau
vânzările alternative, din Vest spre
Est. Ame ricanii și�au recunoscut
gre șeala și, ca recompensă pentru
buna lor credință a posteriori, au
plătit amenda pe jumătate. La ali�
mente însă strategiile de apărare ale
producătorilor devin mai rafinate:

ei vorbesc despre adaptarea la gus�
turile specifice piețelor locale, des�
pre studii asupra consumatorilor și
diferențe culturale. De parcă ar
exista o comunitate de gust a polo�
nezilor, slovacilor, ungurilor și ro�
mânilor, care preferă să plătească
la fel de mult sau chiar mai mult
decât un occidental pentru mai
puține portocale în sucul de porto�
cale, mai puțină carne în produsele
de carne, mai puține alune în cio�
colata cu alune, mai puțin pește în
conservele de pește. Că așa sunt es�
ticii, mai puțin pre tențioși. Sau
poate, cum zice în țelepciunea popu�
lară, nu știe est�eu� ropeanul ce e
șofranul. Și, chiar dacă află, ce
poate face? SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Gust de est-european
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Cântau – dar de ce folosesc timpul
trecut? încă mai cântă! – un gen de
synth�pop ușurel, extrem de me �
lodios și vesel, chitara fiind mai
degrabă instrument de coloratură
decât principal. Creier era clavia �
turistul, însă farmecul apariții�
lor live sau televizate îl dădea 

vo ca listul, al cărui devotament
pentru iubita sa era afișat prin
numele agățat cu un lănțișor în
chip de amuletă la piept. Ce jale pe
ne număratele lui admiratoare!
După vreo două sau trei albume
indigest de similare, opinia chiar și
a celor mai înfocați fani suna astfel:
„Iar au scos nemțoii o conservă cu
mu zică!“. Un produs comestibil,
corect preparat, însă... Urmarea nu
mai contează.

Opinii asemănătoare am auzit
de la diverși ascultători, exigenți cu
majoritatea trupelor longevive care
editează albume în mod constant,
fără să�și diversifice stilul sau să
încerce niscai șmecherii compo �
ziționale. Cum toate se bazează pe
lirică, fiecare textier (poet rock sau
nu) încearcă să câștige auditoriul

prin povești mai mult sau mai
puțin atractive, șocante, fantastice,
absconse. Dar câți sunt capabili să
vorbească pe înțelesul tuturor? Și
câți înțeleg și stăpânesc adevărul
elementar că vocea umană e tot un
instrument muzical, nu goarna cu �
tărui profet sau predicator în
pus tiu? M�a distrat nedumerirea
lui Chris de Burgh, exprimată după
ce reușitul său hit, Lady in Red,
făcuse ravagii într�un concert
dintr�o țară nevorbitoare de limbă
engleză. Omul nu pricepea că pu �
blicul simțea melodia și orches� 
trația, nu asculta cuvintele unei po �
vești banale.

Despre simț și percepție sen �
zorială degrevată de ambalajul
limbii în care sunt concepute,
scrise și cântate cuvintele unei
piese pop�rock e vorba în relația
trupă – ascultător. Iar un exemplu
foarte concludent îl oferă gruparea
„teutonă“ Rammstein. Băieții au
ales de la bun început să cânte în
germană, asumându�și riscul de a
nu pătrunde pe piața anglo�sa �
xonă, foarte greu accesibilă ar �
tiștilor care nu folosesc engleza. Nu
mai pun în balanță faptul că și
după mai mult de�o jumătate de

secol, limba germană e percepută
ca un fel de instrument de tortură
exclusiv hitlerist! Și totuși, Ramm�
stein s�a impus global (chiar și�n
Rusia!) cântând în graiul matern.
Oare câți dintre auditori descifrează
textele emise atât de expresiv de

impunătorul vocalist Till Linde �
mann, fost înotător de performan� 
ță, chiar citindu�le de pe o hârtie?
Eu, mărturisesc, nu. (Dar eu la ger �
mană sunt chinez!)

„Manches sollte, manches nicht
Wir sehen, doch sind wir blind

Wir werfen Schatten ohne Licht
Zeit

Bitte, bleib stehen, bleib stehen“
Am citat primele versuri ale

piesei care dă titlul noului album
Rammstein, Zeit (2022, Vertigo/
Capitol/ Universal). (Le găsiți tra �
ducerea.) Nu știu dacă au legătură
ori sunt pandant la cândva mai
cunoscuta zicere similară a lui
Goethe. Ideea, însă, e foarte co mu �
nă artiștilor de îndelungată ca rieră,
ca și oamenilor îndeobște fericiți. E
banală? Ba bine că nu! Ce este viața,
dacă nu o porțiune de timp alocată
fiecăruia, cu fapte de o crasă bana �
litate, fie acestea o serie nesfârșită de
necazuri și dureri, fie o petrecere
continuă pe plaje paradisiace? Dar ce
valoare au toate astea, dacă le privești
de pe ultima stea albastră vizibilă cu
telescopul Hubble?

Hai să n�o dau pe filosofie abi �
sală! Cam greu să nu ajung la așa
ceva, totuși, măcar privind co perta
albumului, altfel bine realizat și în �
registrat. Poate că „exegeții“ de pro� 
fesie au dreptate: e o altă conservă
tipic germană (de unde și începutul
textului meu). Eu n�am pretenția la
schimbare din partea Rammsteinilor.
Ar însemna să dau cu piciorul fru �
museții aces tei muzici. SDC

Banalitatea frumuseții 

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Pe la mijlocul anilor ’80 ai secolului trecut, de

nimeni anticipată, deși semnele o prevesteau,

a izbucnit deodată epidemia mondială

de(numită?) Modern Talking. Era o „trupă“

compusă din doi germani simpatici, unul

blond, altul brunet. 



Astăzi scriu despre
actorii din teatrele
pentru copii și tineret,
pentru că merită cu
prisosință. Și da, sunt
director artistic al
unui asemenea
așezământ – Teatrul
Luceafărul din Iași –,
adică sunt nu doar
puțin subiectivă, ci,
mai ales, în deplină
cunoștință de cauză. 

De ce am optat pentru un aseme�
nea subiect? Întrucât am senzația
că li se acordă mult prea puțină
atenție raportat la importanța
creativității pe care o desfășoară
în spectacole pentru publicul tâ �
năr. Deoarece, în comparație cu
actorii din teatrele pentru „cei
mari“, nu e loc pentru ei, pe ne�
drept, în galeria vedetelor. Dar,
sigur, nu trăim într�o lume dreap �
tă. Motiv pentru care e înțelept să
le facem din când în când loc și
lor în atenția publică.

CAPACITATEA DE A CÂNTA
LIVE E DE LA SINE ÎNȚELEASĂ

De unde mi�au venit gândurile aces�
tea? De la faptul că văd zilnic cât
efort de creație înseamnă activitatea
lor artistică. Cât e de elaborată este�
tica pe care o dezvoltă. Pregătirea în�
cepe în facultate, la secțiile spe cia� 
lizate de arta actorului. E etapa de
profesionalizare, de însușire a baze�
lor unei arte străvechi care ține
pasul cu timpul actual. 

Animația nu mai înseamnă
demult doar mânuirea diverselor
tipuri de obiecte, fie ele păpuși de
tip mănușă, cu fire, wayang sau
altfel. E mult mai mult decât atât.
E expresivitate corporală, e inter �
acțiune cu noile tehnologii, e
sound design. Capacitatea de a
cânta live e de la sine înțeleasă,
unii știu să o susțină și cu un in�
strument. Forma fizică trebuie să
satisfacă așteptările coregrafilor,
care realizează producții de tea�
tru dans. Din perspectivă artistică
nu contează pentru cine joci, con�
tează cum o faci.

Pe scurt, arta unui actor din
teatrele pentru cei mai mici de

înălțime e mai complexă decât aceea
a confraților din teatrele dramatice.
Să exemplific cu un exercițiu, ca să
nu vă cer să mă credeți pe cuvânt.
Încercați să țineți mâinile ridicate
vreme de vreo 30 de minute, timp
în care să le și mișcați (imaginați�vă
că trebuie să faceți un obiect să
pară viu), să spuneți câteva replici,
să faceți puțină mișcare scenică. 

ORE, ZILE, SĂPTĂMÂNI, 
LUNI DE ANTRENAMENT

Nu e simplu deloc. Artiștii aceștia
au și o formă de modestie spe�
cială. Lasă prim�planul obiectului
animat, iar pentru ca ei să se piar �
dă în decor, când e în avantajul
spectacolului, poartă și o cagulă
care le camuflează fața din rațiuni
artistice. Abia la aplauze își dez�
văluie identitatea, până atunci
transferată personajului. 

V�aș mai propune un exer �
cițiu. Luați o marionetă cu vreo 16
fire (sunt și unele care au 32) și
încercați să le manevrați în așa fel
încât personajul să își miște un pi�
cior, o mână, capul, ca să fie credi�
bil. Ore, zile, săptămâni, luni de
antrenament. De studiu în fața
oglinzii, ca să vezi, ca mânuitor,
exact ceea ce vede spectatorul. Ori
filmat, ca să faci o analiză video.
Cam greluț, nu�i așa?

A fost 1 Iunie, iar colegii mei
au muncit pe brânci. O parte din�
tre ei (actori și tehnicieni) s�au
trezit la ora 4; la ora 5, au plecat cu
autocarul într�o deplasare de o zi
și au jucat două reprezentații, una
la prânz, într�un loc, a doua, spre
seară, în alt loc. Adică montarea
decorului, luminile, probele de
sunet și un scurt „șnur“ (o reluare
„la rece“ a tuturor momentelor,
pentru acomodare la noul spațiu)
s�au făcut de două ori. Au ajuns
înapoi acasă către miezul nopții.
Ceilalți au rămas la sediu și au
susținut trei reprezentații, plus o
repetiție. Doi dintre ei au jucat în

toate cele trei reprezentații plus o
repetiție. Nu merită ei o reve ren �
ță? Merită! Nu merită ei rândurile
acestea ca să afle cât mai multă
lume despre pasiunea și dăruirea
lor? Merită! După cum merită din
plin și răsplata salarială pe care o
au artiștii din instituții care lu�
crează pentru publicul adult. 

ACEȘTI ARTIȘTI 
PREGĂTESC PUBLICUL CARE
PESTE ANI VA CUMPĂRA
BILETE LA TEATRU

La studii egale, la același tip de ac�
tivitate (producție și prezentare
de spectacole), actorii angajați în
instituțiile de rang național pri�
mesc un spor de 25 la sută doar
pentru că teatrale acelea au o is�
torie mai îndelungată. La studii
egale, la același tip de activitate
(producție și prezentare de spec�
tacole), actorii angajați în teatrele
din capitală încasează lunar un
spor de 15 la sută, doar pentru că
activează în București. Legea sala�
rizării unitare (câtă ironie!) favo�
rizează trecutul și centralitatea,
se plasează anacronic într�un timp
cultural desuet; perfor man ța din
prezent ar trebui să conteze, indi�
ferent de locul în care e realizată.
Obligatoriu prevederea trebuie
corectată de legiuitori, ca expresie
a înțelegerii importanței actuale
a muncii lor creative.

Iar un merit important, deși
indirect, este că acești artiști pre�
gătesc publicul care peste ani va
cumpăra bilete la teatru. De ei și
de tipul de modelare pe care îl fac
depinde ca adolescenții și copiii
de azi să iubească arta teatrului
de mâine și să continue să intre în
sălile de spectacol și la vârsta
maturității. În mod cert, cei care
descoperă magia scenei în copilă�
rie o vor valoriza și mai târziu. Își
aduc propriii copii în sălile de
spectacole, vor merge la teatrul
care li se adresează lor ca etate și
orizont de așteptare culturală.  

Închei cu vorba înțeleaptă a
unui mare artist care lucrează
peste tot în lume, Silviu Purcă�
rete. Regizorul nu ezită să recurgă
în mizanscenele sale la absolut
toate mijloacele de expresivitate,
inclusiv animație. Și tot el afirma
că, până la urmă, a lucra cu Victor
Rebengiuc sau cu o păpușă e, în
esență, același lucru. E creație
teatrală. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Actorul și publicul tânăr
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Aventura Bookfest 2022 
sau revenirea la bunele obiceiuri

NONA RAPOTAN

E unul dintre modurile de atra�
gere a lor în comunitatea cititori�
lor pasionați, dar și un mod de a
le arăta, pe viu, că lectura nu este
neapărat solitară, ci că poate servi
drept fundament pentru stabili�
rea unor relații sociale de cea mai
bună calitate. 

Schimbul de impresii, con�
struirea de argumente pro sau
contra unei cărți sau personaj
sunt temei pentru ceea ce mulți
numesc generic „gândire critică“.
Nici un editor serios nu ignoră
vreunul dintre aceste lucruri
când alege să publice (și) cărți
pentru copii. Din fericire, în ulti�
mii ani, marile edituri românești
și�au dezvoltat imprinturi speci�
fice, colecții pe categorii de vârstă
și colecții pe domenii de interes.
Așa se face că vorbim despre ro�
mane istorice pentru copii, des�
pre literatura SF sau despre ce �
lebrele jurnale pentru puști. Cărți
scrise de adulți pentru copii, dar
și cărți scrise de copii. 

O CARTE CE TREBUIE 
SĂ AJUNGĂ LA CÂT 
MAI MULȚI CITITORI

Editura Polirom are cărți din
toate categoriile enumerate aici,
dar ce este cu adevărat important
e că are cărți scrise de autori ro�
mâni (mari sau mici, ca vârstă, nu
prea mai contează). Cu alte cu�
vinte, scriitori care fac parte din
universul cotidian al micilor citi�
tori, le știu traseele urbane, des �
tinațiile de vacanță preferate, știu
foarte bine ce calități trebuie să
aibă un erou sau o eroină ca să le
cucerească definitiv atenția etc. 

Îmi vin în minte acum nu�
mele lui Dan Lungu, Cosmin
Perța, Mircea Pricăjan, unii dintre

cei care au cărți scrise pentru
copii; la Polirom au apărut și  cărți
scrise de autori consacrați în co�
laborare cu propriii fii sau inspi�
rate din viețile acestora, mă gân� 
desc la Robert Șerban, Mircea Pri�
căjan sau Dan Lungu. Lista auto�
rilor publicați în colecția Junior la
Editura Polirom este foarte lungă,
așa se justifică de ce la atelierul cu
care am deschis seria de eveni�
mente de la Bookfest 2022 am
avut în vedere cinci cărți, scrise de
români și străini, cu tematici
foarte diferite și cu variații de
volum la fel de diferite. Din
discuțiile cu ei, am reținut că vor
neapărat să�l cunoască pe Radu
Țuculescu și să povestească îm�
preună cu acesta despre Uimitoa�
rele peripeţii ale liliacului Vico în
Mirabelia. Au fost seduși și de
ilustrațiile lui Radu Răileanu,
semn că cititorii mici sunt viitorii
cititori mari și foarte critici. Nu i�
au lăsat indiferenți nici cartea lui
Dominic Sandbrook, Aventuri în
timp. Al Doilea Război Mondial, în
traducerea lui Mircea Pricăjan
(iată că deja vorbim de un scriitor

de literatură pentru copii, care e
și de un foarte bun traducător). 

Dar surprinzătoare pentru
mine a fost atenția acordată Stra�
niei biblioteci, cartea lui Haruki
Murakami. Cu un subiect ciudat,
au recunoscut și ei acest lucru,
cartea cucerește tocmai pentru că
Murakami e un scriitor de cea mai
bună condiție și găsește cea mai
bună cale de a stârni interesul
celor mici. Când am văzut topu�
rile de vânzări ale editurii și am
regăsit Strania bibliotecă acolo,
printre cele mai vândute, mi�am
dat seama că da, cartea asta tre�
buie să ajungă la cât mai mulți ci�
titori sau, de ce nu, în cât mai
multe biblioteci publice și/ sau
personale. 

LUCRURILE SE LEAGĂ 
ÎNTRE ELE

Joi, de Înălțare (pentru creștinii
ortodocși), la standul Polirom s�au
lansat cărți care fie au relația cu di�
vinitatea în centrul construc ției li�
terare, fie pun în dezbatere di verse
aspecte ale divinității, divinului

sau raportului cu divinitatea. Că�
derea lui Paul Țanicui este una din
aceste cărți, un roman foarte special,
ezoteric, scris într�un format atipic,
o combinație de jurnal și impersonal
care te poartă în cele mai neaș �
teptate locuri. Să citiți ce scrie în jur�
nal pentru data de 2 iunie și veți
rămâne surprinși de felul cum se
leagă lucrurile. În fapt, da, vrem sau
nu vrem să recunoaștem, lucrurile
se leagă între ele. 

Au urmat două volume de
proză scurtă, un debut absolut și
un scriitor consacrat, dar proas�
păt intrat în galeria autorilor
publicați la Polirom. Surprinză�
tor, debutul Lavinicăi Mitu, Băr�
batul fără cap, se regăsește și pe
lista celor mai bine vândute cărți
Polirom la Bookfest 2022. O scrii�
toare tânără, meticuloasă, care nu
se grăbește să publice, care are
răbdare să învețe. Așa se explică
prezența la lansare a lui Florin
Iaru (în public) și a lui Bogdan�
Alexandru Stănescu (ca invitat),
doi dintre mentorii ei. 

Un lucru esențial, despre care
s�a vorbit la această lansare și cu

care sunt întru totul de acord:
putem vorbi deja de o comunitate
de tineri scriitori, care au parcurs
cursuri de creative writing și care
(aproape că) concurează între ei,
pentru că toți sunt foarte buni. Fie
că scriu proză scurtă, fie că scriu
roman, toți au simțul critic sufi�
cient de dezvoltat, încât să nu lase
să ajungă la tipar cărți scrise în
grabă, cu voci de personaj false
(Lavinica Mitu a pomenit la lan�
sare de cât de greu i�a fost să gă�
sească vocea unui copil de doi�trei
ani). E o generație de scriitori care
vor ridica foarte sus ștacheta, ceea
ce nu poate decât să mă bucure. 

CITITORII ABIA AȘTEPTAU
REVEDEREA CU SCRIITORII

Despre George Cornilă: e o sur�
priză frumoasă pentru mine veni�
rea lui la Polirom. De ce? Pentru
că�l știam ca autor de proză SF și
fantastică, a publicat proză scurtă
în multe reviste din lume dedi�
cate genului (nu doar în Româ�
nia), deci nu mai vorbim de un
debut. Rezervația, alt volum care
nu întâmplător s�a lansat pe 2
iunie, vorbește despre o a doua
grădină a Edenului, iar povestirile
contribuie la crearea acestui loc
paradisiac. Iată ce a scris Viorica
Stăvaru pentru Bookhub despre
Rezervația lui George Cornilă:
„Cele trei nuvele care alcătuiesc
volumul desfac pliurile secrete a
trei lumi care își pierd treptat
inocența augurală: grădina raiu�
lui, un orășel moldovenesc și o in�
sulă nelocuită. Trei locuri, trei
destinații, trei călătorii, trei posi�
bile încercări de a�ți (re)găsi și
salva sinele sau, poate, de a�ți con�
tura o nouă identitate. Experien �
țele omenirii, în diversitatea lor,
sunt, în fond, reductibile și redun�
dante. A recrea grădina edenică
aici, pe pământ, este o dulce și fra�
gilă utopie; începutul primei dintre

La fiecare ediție Bookfest, invariabil,
sărbătorim și 1 iunie, Ziua Internațională 
a Copilului. Așa se face că multe dintre 

concursurile, atelierele și celelalte activități
ce au avut loc au fost legate de copii sau 
i-au avut chiar pe ei în centrul atenției. 
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cele trei nuvele, cea care dă și ti �
tlul cărții, stă inspirat sub semnul
unei densități specifice jurnalis�
mului de senzație: un ins abrutizat
de băutură, un loser, descoperă
absolut întâmplător grădina“.

Vineri, la standul Polirom
evenimentele s�au succedat cu o
viteză adesea amețitoare, dar citi�
torii abia așteptau revederea cu
scriitorii lor preferați. 

Poate că e locul să spun câte
ceva despre Bookfest 2022, ca
suită de evenimente. Temători,
neîncrezători, așa erau mai toți vi�
zitatorii în prima zi de târg.
Aproape că nu ne venea să cre�
dem că se întâmplă! După doi de
pauză forțată, a fost o bucurie să
regăsesc editurile la locurile lor,
dar... unele n�au fost deloc (edi�
turi mari, cu state vechi), iar altele
au avut standuri mult mai mici
decât au avut în trecut, semn că
pandemia a pus la grea încercare
rezistența unei piețe și așa debilă. 

VALURI DE EMOȚIE 
ȘI ENERGIE

Suntem țara europeană cu cei
mai puțini cititori (declarați ofi�
cial), dar și țara în care politicile
naționale de susținere a edituri�
lor lipsesc cu desăvârșire. În
aceste condiție, aproape că i�am
declarat eroi pe cei care au rezis�
tat și au reușit și să închirieze un
stand, astfel încât să nu iasă de tot
din atenția cititorilor. Târgurile
de carte sunt un spectacol al regă�
sirii, ale convivialității, un loc
unde scriitorii devin cititori ai
cărților colegilor de breaslă și
ajung să participe la lansări din
ambele posturi. 

Pe de altă parte, la târg se sta�
bilesc viitoare planuri editoriale,
colaborări noi, se schimbă opinii
(dure adesea) cu privire la unele
sau altele dintre cărțile care își
caută drumul către cititori. N�am
văzut de multă vreme atât de
multă bucurie concentrată în
îmbrățișări prelungi, strângeri de
mâini și zâmbete largi. Valuri de
emoție și energie care au ridicat
un zid împotriva pesimismului; cu
toate acestea, nu pot să nu mă în�
treb de ce la noi se pune problema
subzistenței culturii (implicit a
pieței editoriale), când lucrurile ar
trebui să stea exact invers. 

Revenind la lansările Poli�
rom, vineri s�au lansat cărți la a
căror lansare am contribuit și eu.
Ele au fost cele ale lui Dan Perșa
(Călătorie în iad și în rai și�n oraș)
și Horia Corcheș (O rochiță gal�
benă, ca o lămâie bine coaptă). Un
roman și un volum de proză scurtă

și doi scriitori care au avut alături
de ei oameni valoroși. Este un pri�
vilegiu să�l auzi pledând pentru o
carte pe Octavian Soviany, al cărui
spirit critic este bine�cunoscut, o
confirmare a faptului că Dan Perșa
a scris un roman de cea mai bună
calitate și vă asigur că baciul Pe�
trache are toate datele unui perso�
naj autentic, a cărui istorie vă las
să o descoperiți singuri.

Pentru rochița galbenă, ca o
lămâie bine coaptă a pledat cu nerv
Adrian Mureșan: citate atent selec�
tate, menite să stârnească curiozi�
tatea, chei pentru decodarea unor
situații sau maniere de înțelege a
unui personaj sau altul. Deși ora
înaintată și lansarea au fost printre
ultimele ale zilei, au fost numeroși
cititorii veniți special pentru cartea
lui Horia Corcheș și mă bucur de
fiecare dată când las scriitorul
dând autografe, nu există semn
mai bun pentru mine că evenimen�
tul (lansarea în sine) a avut efectul
scontat. 

CITITORI CU STATE VECHI
ALERGÂND DE LA UN STAND
LA ALTUL

Sâmbăta e cea mai bună zi de târg,
din punctul meu de vedere. Zi li�
beră, cititori care vin în valuri, în
funcție de ora preferată de plim�
bare sau de evenimentul/ eveni�
mentele care le�au stârnit atenția.
Nu există târg de carte la care să fi
participat și să nu mă fi uitat mi�
nute în șir la oamenii care ies din
târg, cu sacoșe pline ochi de cărți,
mulți dintre ei însoțiți de copii
surescitați de ceea ce au văzut la
târg. E o plăcere să mă întâlnesc cu

cititori cu state vechi (pe care�i
revăd și la lansările de peste an)
alergând (la propriu) de la un stand
la altul, cu lista de evenimente în
mână, încercând să nu rateze nici o
întâlnire cu scriitorii preferați. 

Aceeași plăcere am resimțit�o
la lansarea cărții lui Matei Viș �
niec, Un secol de ceață. În fața
unui public foarte numeros, auto�
grafele au început să fie date încă
dinainte de lansare, cu doi vorbi�
tori în formă, autorul și invitatul
său, Radu Paraschivescu. 

Despre Un secol de ceață s�au
scris deja câteva cronici excelente,
semn că romanul, în ciuda dimen�
siunii generoase, și�a găsit locul
pe raftul cu cărți foarte bune. 

Iată ce a scris Marius Miheț
despre romanul lui Matei Vișniec
pentru „România literară“, nr. 51�
52: „Un secol de ceață este o alego�
rie dialectică despre justificarea
discursului intelectualilor euro�
peni față cu incriminarea comu�
nismului. Pe fundațiile unei
bio grafii�pretext, în această agora
a istoriei veacului, romanul alu�
necă înăuntrul structurii sale la�
birintice: discursul absoarbe au to� 
ficțiunea și romanele epistolar, de
idei și documentar, istoric și jur�
nalistic. Din puzzle�ul romanului
«imperfect», cum inten ționat îl
definește Autorul, rezultă un me�
taroman distopic sabotat de pro�
pria poetică. Ștafeta instanțelor
textului devine ea însăși hazard:
protagoniștii citesc live romanul
care se�scrie și își asumă statutul
de coautori și personaje. Nu ori�
cum, ci deodată cu limpezirea
rațională a istoriei și cu înce țo �
șarea magică a lumii: Profetul,

noul Zarathustra, e Omul�ceață,
cel care, prin singurul său ucenic,
Georgică Zub – omul străzilor pa�
riziene –, anunță, prin artă, ca în
toate curentele notabile, sfârșitul
istoriei. Progresia contrapunctică
a limpezirii�încețoșării are poezia
ei apocaliptică. La fel cum reve �
lațiile că orice utopie care nu te
pune în pericol e falsă și că mar�
xismul a fost aplicat dadaist se di�
zolvă tot în alt poem suprarealist.
Ca cele din urmă romane, și
acesta e o sumă a întregii opere –
una mereu nuanțată și adăugită,
ce poate fi citită drept autentică is�
torie alternativă. O spectacologie
autobiografică este Un secol de
ceață, parabola exasperării conti�
nue, în care Vișniec exorcizează ta�
rele veacului prin infernul istoriei
trăite cu senzația că genealogia
devine una a întregii umanități.
Autobiografie dantescă și proces
al comunismului dincolo de isto�
rie și contrafactual“.

N-AM FOST LIPSITĂ DE
EMOȚII, DIN CELE BUNE

Nici la lansarea Simfoniei mute a
lui Nichita Danilov n�am fost lip�
sită de emoții, din cele bune, să ne
înțelegem. Dacă la lansarea lui
Horia Corcheș s�a spus că ultima
proză din roman este cea mai bună,
aici a fost invers, prima, cea care dă
și titlul volumului, este cea mai
bună. A nu se înțelege de aici că e su�
ficient să citiți prima proză și gata!
Bogdan Crețu, cel care i�a fost alături
scriitorului, a remarcat multe din
calitățile scriiturii acestuia, comple�
tând cele scrise de alți cronicari (da,
și acest volum are parte deja de 

câteva cronici de cea mai bună cali�
tate). Iată ce a scris Horațiu Tohătan
în revista „Echinox“: 

„Aflat într�o constantă scu�
fundare în universal, încercând să
înțeleagă «mecanismele» din spa�
tele hazardului, Nichita Danilov,
prin colecția de nuvele și poves�
tiri publicate sub titlul Simfonia
mută la începutul anului 2022,
reușește să pătrundă într�o di�
mensiune a realismului magic ce
cuprinde atât contingentul, la pri �
ma vedere banal, cât și incon știen �
tul eliberat în manieră artistică.
Dialogul interior propus prin fie�
care povestire tinde spre o cerce�
tare a firelor ce guvernează exis� 
tența, ca apoi acesta să intre într�o
dimensiune a magicului ce anun �
ță de fiecare dată prezența unui
trickster. (…) Adus la nivel univer�
sal, haosul, manifestat în mare
parte prin fantastic ori magic, cu�
prinde întâi de toate vizibilul, rea�
lul, ca apoi să formeze vectori
dinamici pentru a însufleți dimen�
siunea psihologică. Dacă, majori�
tar, fantasticul vine ca o formă de
reorientare spre centru pentru a
prinde apoi o valoare sacră, în
cazul nuvelelor și al povestiri �
lor Simfoniei mute, magicul este
reorientat ex�centric spre realita�
tea familială, învestind�o cu vitali�
tatea conștientului“.

COMUNITĂȚILE SE NASC 
DIN ACEST ÎNTÂLNIRI

După cum observați, mulți scrii�
tori români, toți contemporani.
Literatură de cea mai bună cali�
tate, pentru cititori de toate vâr�
stele. Biografii, proză scurtă sau
romane, toate au ajuns la cititorii
curioși să afle ce s�a mai scris în
ultimii ani. Chiar dacă nu toate
cărțile au fost scrise în acest timp,
ele sunt oarecum născute din
efortul de a păstra distanța. O
distanțare nefirească și nepotri�
vită, comunitățile de lectură se
nasc din acest întâlniri. 

O să pledez întotdeauna pen�
tru literatura română (contempo�
rană în special), fie și pentru că pe
mulți scriitori i�am citit încă de la
debut. Este fantastic să te uiți în
urmă și să constați că pe unul sau
pe altul dintre ei i�ai citit cu ui�
mire pentru prima dată acum
mulți ani și că de atunci încoace
cărțile lor s�au adunat deja în
teancuri care seamănă izbitor cu
niște turnuri. 

Fie ca și la următoarele târguri
de carte să ne întâlnim și să poves�
tim despre una, despre alta, dar
mai cu seamă despre cărțile lor,
cele care așteaptă să fie scrise. SDC
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Joi, 16 iunie, ora 19.00, pe terasa Librăriei Cărturești Palas (Str. Palas, nr. 7
A, Iași) Dan Lungu va intra în dialog cu Cătălin Sava pornind de la romanul
Șoferul din Oz, Editura Polirom 2022.
Invitat: Pavel Lucescu

Noul roman al lui Dan Lungu ne propune o incursiune la firul ierbii în
lumea politico�interlopă postcomunistă, spre începuturile capitalismului
autohton. Sergiu, Sergio sau Sergiulică este șofer, bodyguard, spărgător de
lemne pentru grătar, secretar de stat, adică om bun la toate în preajma puterii.
Povestea lui ne duce de la găștile de cartier până la ministere și locuri discrete
unde se iau decizii și se pregătesc tunuri.

Cu o perspectivă postmo der nă, implicit ironică, Șoferul din Oz combină
povești de dragoste și de familie cu radiografia oblică a puterii și lupta
personajului prin cipal pentru cucerirea normalității în vremuri tulburi. O
carte din care nu lipsesc umorul, duioșia și nici dimensiunea documentară.

Ca în majoritatea romanelor lui Dan Lungu, te amuzi, te emo ționezi și
afli o sumedenie de lucruri incredibile despre lumea în care trăiești. SDC

Dan Lungu în dialog cu Cătălin Sava
la Cărturești Palas Iași

Bogdan Crețu în dialog cu 
Mariana Codruț la Cărturești Palas Iași
Marți, 14 iunie, ora 19.00, pe te�
rasa Librăriei Cărturești Palas
(Str. Palas, nr. 7 A, Iași), Bogdan
Crețu dialoghează cu Mariana
Codruț pornind de la volumele
Nichita. Poetul ca și soldatul (Po�
lirom, 2022) și Zonă complice
(Cartier, 2022). 

NICHITA. POETUL 
CA ȘI SOLDATUL
DE BOGDAN CREȚU 

Nichita Hristea Stănescu s�a năs�
cut pe 31 martie 1933, la Ploiești.
A fost primul copil al Tatianei
(născută Cereaciukina, fiica unui
general alb, fugit din URSS și re�
fugiat în România) și al lui Nico�
lae, proprietar prosper al unor
ateliere de croitorie. A avut o soră
mai mică, Mariana, și o alta, Cris�
tina, înfiată. Odată cu instaurarea
regimului comunist, familia a
pierdut toate proprietățile. A în�
ceput să scrie primele versuri ar�
gotice în liceu, sub influența lui G.
Topîrceanu. În primul an de 

facultate s�a căsătorit cu sora
celui mai bun prieten, Magdalena
Petrescu, dar căsnicia s�a destră�
mat repede. A fost remarcat de
Paul Georgescu și adus în redac �
ția revistei „Gazeta literară“. 

A debutat în 1960, cu volumul
Sensul iubirii, foarte bine primit,
ca și cel de�al doilea, O viziune a
sentimentelor (1964). S�a căsăto�
rit cu Doina Ciurea, fostă iubită a
lui Labiș, de care avea să se despartă

în 1965, când s�a îndrăgostit de
poeta Gabriela Melinescu, alături
de care avea să trăiască, până în
1970, o dramatică poveste de iu�
bire. Au urmat o serie de cărți
care l�au impus drept cel mai im�
portant poet român postbelic:
Dreptul la timp (1965), 11 elegii
(1966), Oul și sfera (1967), Laus
Ptolemaei (1968), Necuvintele
(1969), În dulcele stil clasic (1970),
Belgradul în cinci prieteni (1972).

A dus o viață boemă. În jurul nu�
melui său a luat naștere o legen �
dă, pe care a alimentat�o printr�o
gesticulație histrionică. Aparta�
mentul din Piața Amzei a devenit
un loc public, pe unde se perin�
dau sute de scriitori și artiști. 

A avut parte și de recu noaș �
tere in ternațională: în 1975 a pri�
mit Premiul Herder, în 1979 se
afla pe lista scurtă a candidaților
la Premiul Nobel, în 1982 i s�a

acordat Marele Premiu „Cununa
de Aur“ la Struga. A avut pro�
bleme tot mai mari cu sănătatea.
Ultimele cărți (Epica Magna, Ope�
rele imperfecte, Noduri și semne)
au fost primite cu destule rezerve.
S�a căsătorit, în 1982, cu Dora. 

A avut parte, cu ocazia împli�
nirii a 50 de ani, de o sărbătorire
națională. A murit la 13 decem�
brie 1983, în urma unei crize he�
patice.

ZONĂ COMPLICE DE
MARIANA CODRUȚ

„Această antologie dă măsura
uneia dintre cele mai puternice
voci ale generației optzeciste. Au�
toarea e discreția întruchipată,
dar poezia ei are tot ce îi trebuie
pentru a tulbura ierarhiile pietri�
ficate și toate «legendele» consa�
crate: și profunzime, și viziona 
rism, și precizie, și radicalism.
Locul ei e sus de tot. Mariana Co �
druț e o mare poetă. Cred că a
venit timpul să (re)citim și să
înțelegem.“ (Bogdan Crețu) SDC
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Două concerte scandinave cu un
tânăr star violonist, o promenadă
tenorală pe Boulevard des Italiens,
un Debussy tandru și fluid, o
meditație nocturnă pentru voci și
saxofon, un delicios Der Freischütz
și o superbă compilație Jonas Kauf�
mann sunt discurile lunii aprilie,
într�un Rubato de citit cu urechile. 

Johan Dalene – 
Nielsen & Sibelius: Violin 

Concertos, BIS, 1 aprilie 2022 

Are 20 de ani și un sunet care te
încremenește din primele secunde.
Studiază de 10 ani cu Per Enoksson,
liderul orchestrei din Gothenburg.
A debutat cu orchestra la 7 ani, iar
proiectul norvegian Crescendo i�a
dat posibilitatea să lucreze cu Ja�
nine Jansen, Leif Ove Andsnes și
Gidon Kremer. E fan Maxim Venge�
rov, cântă pe un Stradivarius din
1736 și e un fenomen care la 18 ani
câștiga concursul de vioară Nielsen,
cu chiar concertul compozitorului
danez pe care îl înregistrează acum
pentru BIS, alături de Royal Stoc�
kholm Philharmonic Orchestra și
John Storgårds. 

E incredibil cât de persuasiv și
personal poate fi tânărul suedez în
capodopera nu foarte accesibilă și
nu foarte cântată a lui Nielsen. Teh�
nică ireală, sunet întunecat și dens,
cu interstiții luminoase, aproape
tandre în mișcările lento�poco ada�
gio și cu o dezlănțuire colerică în fi�
nalul rondo scherzando. Aceeași
senzație a unei personalități puter�
nice și proaspete și în Sibelius, al
doilea concert nordic de pe un disc
realmente magistral. De păstrat,
pentru că Johan Dalene e un verita�
bil rising star. 

Benjamin Bernheim – Boulevard
des Italiens, Deutsche Gram-

mophon, 8 aprilie 2022 

Sunt 10�15 minute pe jos de�a lun�
gul Boulevard des Italiens, de la
Opéra�Comique – vechiul „Théâtre
des Italiens“, de unde își trage și nu�
mele –, până la Palais Garnier, opu�
lentul teatru liric parizian pe care
Verdi îl numea batjocoritor „la
grande boutique“. 

Francezii i�au iubit însă mu�
zica, e greu să reziști acelui fascino
italian, iar tenorului elvețian năs�
cut la Paris i�a venit ideea să adopte
numele bulevardului pentru cel de

al doilea album apărut la Deutsche
Grammophon. 

Sunt arii franceze mai mult
prin libret, din aproape un secol de
operă italiană la Paris, celebre ca
Adieu, séjour fleuri din Butterfly
sau Forêt immense et solitaire! din
Don Carlos, dar și rarități din Ali�
Baba de Cherubini, La Vestale de
Spontini și Jérusalem, partitură
scrisă de Verdi pentru opera pari�
ziană, în 1874. 

Benjamin Bernheim, una din�
tre marile voci ale generației sale,
cântă totul cuceritor, cu sunet lumi�
nos și acut neforțat, cu o timbrali�
tate delicioasă, dicție clară și o
pasiune jubilatorie. Începeți ascul�
tarea cu Ange si pur din La Favorita:
e in tanto amore, d’onta mortal
macchiasti il core.  

Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Maîtrise 

de Radio France and Mikko
Franck – Debussy: La Damoiselle

élue, Le martyre de Saint
Sébastien & Nocturnes, Alpha, 

8 aprilie 2022

„Domnișoara aleasă e un mic orato�
riu, într�o notă mistică și puțin pă�
gână“, descria Debussy într�o scri  �
soare cantata profană compusă la
doar 25 de ani. Sursa de inspirație e
The blessed Damozel, un poem sim�
bolist al pictorului Dante Gabriel
Rosetti, pe care compozitorul fran�
cez îl transformă într�un poem liric

pentru două voci feminine, cor și
orchestră. 

Interpretarea ansamblului
francez sub bagheta lui Mikko
Franck e tandrețe adolescentină și
îndrăgostită, iar vocea sopranei de
origine armeană Melody Louled�
jian e de�a dreptul incandescentă.
Aceeași incantație înflăcărată și în
rolul mezzosopranei Emanuela
Pascu, voce extraordinară care con�
cluzionează La damoiselle élue, o
româncă promițătoare pe care am
ascultat�o pe vremuri într�un Car�
men cu mult flamenco coregrafiat
de Carlos Vilán la Iași. 

Diafan, fluid, cu delicii orches�
trale bine timbrate și un cor ex �
cepțional, Debussy�ul lui Franck nu
e deloc „impresionist“. Nici chiar în
fragmentele simfonice hieratice de�
cupate abrupt din Le martyre de
Saint Sébastien și nici în tensiunea
interioară senzuală a celor trei Noc�
turnes, cărora le lipsește totuși den�
sitatea pulsatorie a unui ritm mai
bine personalizat. Și puțină discreție.
De ascultat, mai ales pentru tandrețe.

Tenebrae, Christian Forshaw 
& Nigel Short – When Sleep

Comes: Evening Meditations for
Voices & Saxophone, Signum, 

8 aprilie 2022 

Pentru orice meloman veritabil,
aliajul saxofon + cor înseamnă auto�
mat Jan Garbarek și The Hilliard En�
semble, mai ales Officium, albumul
cult din 1994 pe care dirijorul Nigel

Short îl și menționează ca sursă
principală de inspirație în această
meditație nocturnă. When Sleep
Comes e o altă mixtură timbrală
reușită între antic și modern, în care
compozitorul și saxofonistul Chri�
stian Forshaw reușește să aducă
contexte și culori noi unor creații
medievale și renascentiste (Hilde�
gard von Bingen, Orlando Gibbons
sau Thomas Tallis), contrapunctate
de compoziții proprii, care trimit as�
cultătorul prin tema Săptămânii Pa�
timilor la reflecție și contemplare. 

Forshaw, profesor la Guilhall
Schhool of Music & Drama, a stu�
diat din tinerețe juxtapunerea
voce�saxofon, una prin care trans�
ferul imperceptibil al sonorității de
la instrument la voce a fascinat
generații: Johnny Hodges & Ella
Fitz gerald, Stan Getz & Astrud Gil�
berto sau Garbarek & The Hilliard
l�au inspirat pe compozitorul�saxo�
fonist mai bine de 30 de ani, iar ca�
litatea atât de eterată a discului
înregistrat în pandemia COVID�19
alături de cei șapte coriști din Tene�
brae e una fără reproș. De ascultat
pentru sunetul magnific și, bine �
înțeles, reverii.  

Freiburger Barockorchestra,
Zuricher Sing-Akademie & Rene
Jacobs – Weber: Der Freischütz,
Harmonia Mundi, 22 aprilie 2022 

În afară de Corul vânătorilor, cu
acel Io�ho�tra�la�la din manualul
muzical de clasa a VII�a, românii nu

au rezonat la pilonul romantic de care
germanii – în special berlinezii! – au
fost complet înamorați, cel puțin
până ce Spontini nu a pus stăpânire
pe inimile fanilor de operă în secolul
19. Nu știu ca Der Freischütz să fi fost
montată la noi – ar fi și complicat,
cu învălmășeala de vânători, fe�
cioare, fantome și demoni care�și fac
de cap prin pădurile fantastice din
poveste. Și din cauza recitativului,
pentru că Freischütz e un singspiel,
adică o operă populară care alter�
nează cântatul cu vorbitul. Dar este
o capodoperă, plasată sub semnul
misticismului, al magiei negre și
naționalismului german emergent
care a influențat imaginarul com�
pozitorilor de la Beethoven la Wag�
ner, nu întotdeauna în bine. 

René Jacobs oferă o lectură
nouă acestei primei opere roman�
tice germane, în care prologul e
conceput așa cum a fost gândit
inițial de libretistul Friedrich Kind,
dând greutatea simbolică și struc�
turală cuvenită personajului eremit
care simbolizează binele. Un deliciu
pentru cei care au răbdare și ne�
apărat libretul în față! 

Jonas Kaufmann – The Tenor,
Sony Classical, 29 aprilie

Jonas Kaufmann este astăzi tenorul
lumii noastre prin excelență, o su�
bliniere tradusă prin sintagma „cel
mai mare tenor din lume“ așa cum
au fost numiți odinioară și Enrico
Caruso, Jussi Björling sau Luciano
Pavarotti. Iar această compilație
apărută la Sony vine să celebreze
vocea puternică și imediat recog�
noscibilă a solistului german deve�
nit în ultima decadă the world’s
greatest tenor.

Îl puteți asculta aici într�o
selecție de arii și duete celebre ita�
liene și franceze precum Nessun
dorma, La donna è mobile, O soave
fanciulla sau La fleur que tu m’avais
jetée, ca și într�o selecție de nemu�
ritoare canțonete precum Caruso,
Volare, Torna a Surriento și Parla
più piano. Albumul se încheie cu
celebrul Wiegenlied brahmsian,
cântec de leagăn regăsit și pe
soundtrackul documentarului A
Global Star in Private, filmat pen�
tru Amazon Prime în 2020. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Discurile lunii aprilie
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„Suplimentul de cultură“
vă prezintă în
avanpremieră un frag-
ment din volumul Cu
trenul expres spre
moarte. Din mărturiile
unui supravieţuitor al
Pogromului de la Iași, de
Leonard Zăicescu, care
va apărea în curând la
Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Eu și tata, împreună cu alți vecini,
am fost înghesuiți într�o coloană
pestriță de prizonieri evrei. Eram
vreo sută de oameni sau chiar mai
mulți, adunați de pe străzile din
preajmă, de�a valma: femei cu
prunci în brațe, bărbați în puterea
vârstei ori bătrâni cocoșați de po�
vara anilor. Eram împresurați de
un lanț viu de soldați cu baioneta
la armă, polițiști subofițeri și ofițeri
cu pistoletul în mână, gata să tragă
fără nici o ezitare. Am mai întors o
dată capul și am privit prin ceața
lacrimilor spre mama, pe care 
n�am avut răgazul s�o mai îm bră �
țișez. Am văzut�o cum își frângea
mâinile, cum a întors capul spre cei
pe care i�am lăsat acasă, spre frații
mei mai mici, apoi cum ar fi vrut s�o
pornească spre noi și a făcut chiar
un pas. O namilă de polițai a îm�
brâncit�o, punându�i în piept re�
volverul. Și atunci am auzit izbuc nind
din ființa aceea blândă și neputin�
cioasă, care era mama mea, un
urlet sfâșietor: 

— De ce ni�i luați? Unde�i
duceți? Și de ce? 

Multă vreme de atunci încolo
avea să�mi răsune ca un ecou fără

sfârșit acel strigăt disperat, strigă�
tul mamei mele.

Plecam fără să știu atunci ce 
s�a mai întâmplat în urmă. Mer�
geam încolonați, după cum ni se or�
donase, cu mâinile ridicate, târând
picioare de plumb și cu mintea
plină de gândurile cele mai negre.

Femeile își strângeau la piept
copiii de țâță, îndesându�le în gurile
mici și știrbe sfârcurile secătuite.
Șoptindu�le vorbe de alint, mamele
se străduiau să�și liniș tească prun�
cii. Cei mai mărișori se țineau strâns
de poalele lor, iuțindu�și pașii mă �
runței pentru a ține cadența, iar
când se poticneau erau pur și sim�
plu târâți de�a bușilea.

Unii dintre cei izgoniți din
culcușurile lor nici nu apucaseră
să se îmbrace omenește și au ră �
mas pe ei cu pijamaua, în că �
meșoiul de noapte sau doar în
izmene. Câte unul mai rămânea
în urmă, răpus de nesomn sau de
bătrânețe, rărindu�și pașii. O lo�
vitură cu patul armei ori înțe �
pătura baionetei îl făcea să tre� 
sară și să�și iuțească mersul.

— Schneller! Schneller! Loss!
Mai repede! N�am plecat la prome�
nadă. Hei, tu, ăla chelu’ și burtosu’,
mărește compasul! Mișca ți�vă fun�
durile! Care rămâne în urmă sau
iese din coloană se alege cu un
glonț! ne amenințau paznicii în �
soțindu�și comentariile cu hohote
groase și batjocoritoare de râs.

Și noi ne străduiam să mergem
mai repede, într�un fel de trap, cu
mâinile înțepenite în văzduh, ca
într�o implorare colectivă a pro�
niei cerești. Ne grăbeam, fără să
bănuim unde și cum ne va fi
sfârșitul. Ba îl bănuiam, dar refu�
zam să ne gândim la ceea ce avea
să urmeze. Tata nu mă slăbea o
clipă. Mă ținea strâns de mână și�i
simțeam strânsoarea plină de gri �
jă. Atunci, la o învălmășeală, l�am

auzit murmurând cu încrâncenare: 
— Mergem ca oile la abator!

Ne�a pierit curajul. Parcă nu am fi
urmașii macabeilor ori ai martiri�
lor de la Masada, care au preferat
să moară decât să suporte umi �
lința robiei romane! 

Apoi a rămas mut.
Ne apropiam de chestură

când un grup ciudat de oameni se
lăsa în jos, pe strada Alecsandri,
venind dinspre I.C. Brătianu. Nu
m�am putut dumiri despre ce
poate fi vorba decât în clipa în
care oamenii aceia, aflați sub pază
strașnică, s�au încrucișat cu co�
loana noastră. Am căscat ochii
mari de uimire: pe brațele făcute
„scăunel“ de doi bărbați era purtat
cu multă grijă un bătrân cu chipul
acoperit de o barbă stufoasă și
albă ca omătul la cea dintâi nin�
soare. Sub streașina sprân cenelor
doar ochii i se vedeau. Ei strălu�
ceau ireal în lumina unei blândeți
nemăsurate, ce părea că vine
chiar din înălțimile cerului. L�am
privit cu adâncă luare�aminte,
fascinat de acel chip străluminat.
Bătrânul paralitic părea un sfânt
desprins parcă dintr�o icoană. Îi
lipsea doar nimbul. Am tresărit.
Chipul acela nu�mi era necunos�
cut. Nu a fost nevoie să mă fră�
mânt prea mult când un gând
mi�a străfulgerat mintea. Bătrâ�
nul acela neputincios părea în �
suși Dumnezeu! Leit așa cum îl
văzusem în cartea de citire dintr�a
patra, într�o imagine grafică, în
care Creatorul îi înmâna lui Moi �
se, pe muntele Sinai, Legea Legi�
lor, Decalogul. Și tot atunci mi�a
venit în gând una dintre cele Zece
Porunci: SĂ NU UCIZI! 

Târându�se anevoie, cu po�
vara aceea vie și venerabilă, pâlcul
acela bizar pășea tocmai pe poarta
chesturii, străjuită de o parte și de
alta de militari români și nemți.

Fără nici un cuvânt, dar ca la
o comandă nerostită, paturi de
armă și răngi de fier s�au înălțat și
l�au trosnit, cu o ură bestială,
drept în moalele capului pe acel
om cu chipul de sfânt ori de pa�
triarh, care nici în acele clipe în�
grozitoare nu�și pierduse lumina
divină de pe chip. Bucăți de scalp,
schije de os cranian și fragmente
de creier s�au împrăștiat în jur,

împroșcându�i pe cei din preajmă.
O clipă scurtă am rămas stană, ori�
pilat și îngrozit. Paralizasem chiar
acolo, în fața zbirilor și am vrut să
urlu din adâncul plămânilor: 

— DOAMNE, ȘI PE TINE TE�AU
UCIS! 

Dar spaima și oroarea îmi
luaseră graiul. Doar într�un târziu
am izbutit să murmur într�un
scâncet abia șoptit, așa cum se în�
tâmplă doar în cele mai cumplite
coșmaruri: 

— Dumnezeule, nici de tine
nu s�au îndurat!

A fost una dintre întâmplă�
rile care mi�a schilodit sufletul și
încă și astăzi, după atâta amar de
ani, mi�a rămas la fel de vie, până
la detaliu, stăruind în memoria
mea ca un etern remember al ace�
lor zile de nebunie umană. SDC

CARTEA

„În perioada martie�septembrie 1941,
«jidanii», căci așa vorbea Cabinetul des�
pre evrei, erau expuși unor acțiuni de
marginalizare, îndepărtare din socie�
tate sau reprimare. Iată cum se exprima

Ion Antonescu la întrunirile Cabinetu�
lui: «Va trebui să inspirăm românilor
ura împotriva dușmanilor nației. Așa
am fost crescut eu: cu ură împotriva
turcilor, jidanilor și ungurilor» (8 apri�
lie). Toată această incitare la ură împo�
triva evreilor s�a transformat într�un
set de ordine privind uciderea în masă,

deportarea și moartea în Transnistria,
iar semnalul începerii soluției finale a
fost dat la Iași. Mărturiile din acest
volum sunt importante pentru că redau
o experiență unică, a unui tânăr de 14
ani aflat, din voința altora, în fața
morții. A unei morți criminale.“ 
(Alexandru Florian)

Leonard Zăicescu – 
Cu trenul expres spre moarte
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Romanul Provizorat de Gabriela
Adameș teanu, apărut la Polirom în
patru ediții, a fost publicat de pres�
tigioasa editură spaniolă Acanti�
lado, în traducerea lui Marian
Ochoa de Eribe, cu titlul Vidas pro�
visionales. Este a patra carte a au�
toarei publicată în limba spaniolă,
după Drumul egal al fiecărei zile,
Dimineață pierdută și Întâlnirea.

Gabriela Adameșteanu a parti�
cipat, la invitația Institutului Cul�
tural Român, la mai multe eve �
nimente dedicate ediției spaniole,
care au avut loc în cadrul Târgului
de carte de la Madrid, ediția cu nu�
mărul 81.

Vineri, 3 iunie 2022, la Pavilio�
nul Comunității Madrid din cadrul
târgului, a avut loc lansarea roma�
nului. Alături de autoare au parti�
cipat traducătoarea volumului și

Mercedes Monmany, una dintre
cele mai apreciate voci ale criticii
literare spaniole. Evenimentul a
fost organizat de ICR Madrid, în co�
laborare cu Rețeaua Bibliotecilor
Publice din Comunitatea Madrid.

Sâmbătă, 4 iunie 2022, Ga�
briela Adameșteanu a participat la
Pavilionul Europa la o masă ro�
tundă intitulată „Călătorie spre tre�
cut. Literatura memoriei“, alături
de Gabriel Chifu și de scriitorii spa�
nioli Manuel Rico și Juana Sala�
bert. Masa rotundă a fost moderată
de Angélica Tanarro. 

Evenimentul a fost organizat
de ICR, în colaborare cu Repre �
zentanța Comisiei Europene în Spa�
nia și Asociația Colegială a Scrii 
torilor din Spania.

În aceeași zi, Gabriela Ada �
meșteanu a susținut o sesiune de

autografe la standul României din
cadrul târgului.

„Nu este ușor să menții o re �
lație extraconjugală dacă ești func �
ționar al unei instituții de cultură din
România anilor 1970. Sub jugul lui
Ceaușescu, când controlul guverna�
mental pătrunde totul, Sorin caută
iubire, iar Letiția, o supapă de scă�
pare a dezamăgitoarei sale vieți de
cuplu. În întâlnirile lor clandestine,
ambii visează în zadar să lase în urmă
rigorile regimului și teama că se va
descoperi adevărata origine a fami�
liilor lor, ceea ce le�ar compromite
poziția în Partid. Gabriela Ada meș �
teanu ne cufundă în universul deli�
rant al României comuniste și, cu o
măiestrie extraordinară, pătrunde în
soarta emoționantă a prota go niștilor
săi, sortiți trădării și minciunii.“ (Edi�
tura Acantilado) SDC

Cosmin Perța despre Labiș. Jurnalul pier�
dut, Editura Polirom, colecția „Biografii
romanțate”, 2022

Vineri, 17 iunie, ora 19.00, Librăria Căr �
turești Verona (demisol), Strada Pictor Ar�
thur Verona, nr. 13�15)

Vor vorbi alături de autor: Luminița
Corneanu, Margareta Labiș, Victor Cobuz

Nicolae Labiș s�a născut pe 2 decem �
brie 1935 într�o familie de învățători, în
Poiana Mărului, Mălini, Suceava. A fost un
copil precoce, care citea de la cinci ani și era
interesat de teatru. În timpul celui de�al
Doilea Război Mondial, cu tatăl plecat pe
front, familia s�a refugiat lângă Câm pulung�
Muscel, unde a trecut prin greutăți care
aveau să in fluențeze decisiv parcursul
artistic al vii torului scriitor. În special foa �
 metea pe care au îndurat�o și după
revenirea tatălui și întoar cerea în Moldova,

în 1945, și�a lăsat amprenta asupra modului
său de gândire. Aceasta a fost și perioada în
care a început să scrie versuri. A studiat la
Fălticeni și la Iași, unde s�a remarcat printr�un
talent poetic deja evident, prin cultura
generală vastă, dar și printr�o atitudine re �
belă și dârză, care avea să�l însoțească până
la final. A publicat în reviste și a obținut
rezultate școlare remar cabile. La 15 sep �
tembrie 1952, a început să frecventeze cursu rile
Școlii de Literatură și Critică Literară „Mihai
Eminescu“ din București, o instituție experi �
mentală desființată în 1955. Acolo a legat
primele prietenii literare durabile și s�a
impus în scurt timp ca una dintre vocile
poetice cele mai puternice și mai au tentice
ale epocii sale. A fost o perioadă dificilă,
marcată de o serie de conflicte fățișe pe care
le�a avut cu re prezentanți de marcă ai
prolet cultis mului și ai gândirii politice de
partid. În 1955 s�a înscris la cursurile
Facultății de Filologie a Universității din

Bu curești, de unde a fost exmatriculat din
cauza ab sențelor. În 1956 a publicat primele
două cărți, Puiul de cerb (o carte pen tru
copii) și Primele iubiri (pe care o considera
ade văratul său debut). 

Totodată a lăsat editurii, în formă
aproape finală, volumul Lupta cu inerția,

după ce revenise de mai multe ori asupra
lui, fiind cen zurat masiv. A murit în de cem �
brie 1956, după o spitalizare de câteva zile
în urma unui accident de tramvai, petrecut
în condiții nee lucidate, asupra că ruia pla �
nează suspiciuni și controverse nere zolvate
nici în ziua de azi. SDC

Romanul Provizorat de Gabriela
Adameșteanu a apărut la prestigioasa
editură spaniolă Acantilado

Cosmin Perța despre Labiș. Jurnalul pierdut
la Cărturești Verona



Metaversul, cel puțin în forma în
care Mark Zuckerberg îl vinde
celor interesați, a fost inventat de
scriitorul de literatură SF Neal
Stepenson în 1992. Romanul lui,
Snow Crash, una dintre marile
cărți ale genului din ultima ju �
mătate de secol, este o poveste�
avertisment despre mari corpo �
rații care conduc o lume virtuală
de care sunt legate viețile de zi cu
zi ale oamenilor. Practic, ceea ce
ar dori Zuckerberg și cei ca el să

creeze. Numai că Stephenson vrea
să își construiască acum propriul
Metavers. Pentru asta, scriitorul
și�a unit forțele cu un expert în
domeniu, Peter Vessenes, și îm �
preună au fondat proiectul Lami �
na 1, bazat pe tehnologia block �
chain, pentru a crea un „Metavers
deschis“, o lume virtuală foarte
asemănă toare cu cea din roman.
Cei doi vor să lanseze versiuni�
test ale proiectului și speră ca în
doar câțiva ani să ofere publi cului

un univers imersiv inspirat de
Snow Crash, construind infra �
structura acestuia și punând la
dispoziția celor interesați unelte �
le necesare pentru a activa în acest
univers. Proiectul Lamina 1, față de
ini țiativele oficiale ale marilor com �
panii, vrea să asigure crearea unei
alternative mo derne care să com �
bată tendințele big tech de „a per �
petua struc turile existente de pro�
prietate centralizată și inega litate“.
„Aniversarea a trei decenii de la
lansare cărții și recentul interes
în construirea metaver sului m�au
făcut să mă gândesc la modalitatea
de a crea așa ceva într�un mod
fidel conceptului original“, explică
Stephenson. SDC
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Neal Stephenson și
„metaversul meu“

Abia ieșit dintr�un proces ultra �
mediatizat, actorul Johnny Depp
a anunțat că, în rol de muzician
de data aceasta, va lansa alături
de celebrul chitarist Jeff Beck un
album, pe 15 iulie. 

Discul se numește 18 și con �
ține 13 versiuni cover ale unor
melodii semnate de alți artiști
(Killing Joke, Beach Boys, John
Lennon, The Velvet Under ground,
Marvin Gaye) plus două piese
originale compuse de Johnny
Depp, Sad Motherfuckin’ Parade și
This Is a Song for Miss Hedy
Lamarr. 

Depp este mai ales cunoscut ca
un superstar cinematografic, dar,
înainte de a fi actor, el a fost
chitarist rock într�o formație

puțin știută, The Kids. De�a lun �
gul anilor, a colaborat cu o mulți �
me de mari artiști (de la Oasis la
Iggy Pop, Vanessa Paradis sau
Marilyn Manson), iar piese inter �
pretate de el au apărut pe coloa �
nele sonore ale filmelor Chocolat
și Once Upon a Time in Mexico.
În 2015, împreună cu doi com �
plici vestiți, Alice Cooper și Joe
Perry, chitaristul de la Aero �
smith, Depp a format supergru �
pul Hollywood Vampires, alături
de care a întreprins mai multe
turnee mondiale și a scos două
albume pe care apar și piese com �
puse de el.

Anul acesta, Johnny Depp,
chiar înainte de finalul proce �
sului cu fosta lui soție, a început

să îl însoțească în turneul bri �
tanic și european pe Jeff Beck,
alături de care a lansat acum doi
ani Isolation, un cover după John
Lennon. „L�am întâlnit pe tipul
ăsta acum cinci ani și de atunci
râd fără să mă opresc. Am făcut
chiar și un disc împreună, habar
n�am cum s�a întâmplat“, a spus
Beck publicului, la un concert.

Jeff Beck (77 de ani), consi derat
a fi unul dintre cei mai mari
chitariști din istoria rockului, are
numai cuvinte de laudă despre
Depp și partener iatul lor muzical

și declară că a fost atât de im �
presionat de piesa This Is a Song
for Miss Hedy Lamarr, încât a
insistat să reali zeze un album
împreună. This Is a Song for Miss
Hedy Lamarr este dedicată, așa
cum o spune și titlul, lui Hedy
Lamarr, celebra vedetă a filmelor
hollywoodiene și o reputată in �
ventatoare. Cân te cul însă pare,
mai degrabă, a fi o meditație des �
pre ce înseamnă faima și care îi
face pe mulți să se gândească la re �
centele probleme juridice și matri �
moniale ale lui Depp. „N�am să mai

cred, n�am să mai cred niciodată în
oameni“, spune actorul în versurile
me lodiei. „E atât de greu să vor bești
când nimeni nu te ascultă, când toți
se uită la tine cum tre muri de
frică.“ Între timp, pro cesul lui Depp
cu fosta soție și verdictul favo rabil
actorului îi priește și avo catei
acestuia, Ca mille Vasquez. În
urma câști gării procesului, ea nu
numai că a devenit partener în
firma pentru care lucrează, dar va
apărea și în miniseria docu men �
tară Johnny vs. Amber, pe
Discovery+. SDC

Johnny Depp:
de la tribunal
la rock



IMNURI DE RĂZBOI

Muzicienii ucraineni – rockeri,
rapperi sau vedete pop – și�au sta�
bilit o nouă misiune: să înlocuiască
melodiile lejere despre viață și dra�
goste cu imnuri „de luptă“ care să
„canalizeze furia și elanurile pa�
triotice ale populației“. „Vreau să îi
conving pe cei care ezită încă între
a rămâne și a lupta la Kiev sau a
pleca din țară“, recunoaște rockpe�
rul Arsen Mirzoian al cărui piesă,
Țara mea, îndeamnă ascultătorii la
luptă cu forțele invadatoare ruse.
Muzica, scrie „Le Figaro“, a jucat un
rol important în imaginea luptei
contra armatei ruse – de exemplu,
o odă adusă dronelor turcești sau
remixuri ale unor melodii folclo�
rice postate pe TiKTok în clipuri
ilustrate cu imagini cu tancuri dis�
truse. Din acest punct de vedere,
controversata victorie a Ucrainei
la Eurovision s�a dovedit la fel de
importantă. Și, în vreme ce postu�
rile de radio au renunțat la piesele
din Top40 pentru a le înlocui cu
cântece patriotice, mulți artiști au
pus mâna pe arme, așa cum sunt,
de exemplu, membrii formației
rock Antylla. În același timp, con�
certele continuă, măcar pentru o
parte dintre ucraineni. Formația
Oceretianu Kit a concertat, recent,
în Kiev, cu membrii cățărați pe un
tanc rusesc calcinat. „Nu putem
cânta în acest moment cântece de
dragoste, nu sunt importante
acum“, spune vocalistul formației,
Serghei Tiagniriadno (foto sus).

MANDAT DE ARESTARE
PENTRU UN SCRIITOR

Justiția rusă a emis, marți, un
mandat de arestare pe numele lui
Dmitri Gluhovski (foto jos), un
scriitor de literatură SF în vârstă
de 42 de ani. Acesta riscă să stea
10 ani după gratii după ce l�a cri�
ticat pe Instagram pe Vladimir Pu�
tin și „a discreditat forțele armate
ruse“. „Sunt gata să repet tot ce am
scris: opriți războiul! Recunoașteți
că este un război contra unei alte
națiuni și opriți�vă!“, a comentat
scriitorul. Dmitri Gluhovski este
cunoscut pentru distopia Metro
2033 (publicată și în românește)
în care își imaginează o lume de�
vastată de un război nuclear ai că�
rui supraviețuitori sunt refugiați
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PE SCURT

de „lipsa de rezistență la citit“ a
publicului foarte tânăr. Ea spune
că astfel de cărți, astăzi, sunt foarte
subțiri și cu un număr ce cuvinte
foarte redus –1.000 de cuvinte
pentru cărțile ilustrate, 10.000
pentru romanele pentru cititori cu
vârste între șapte și zece ani. Ele
sunt astfel adaptate pentru a capta
un public a cărui atenție este dras�
tic alterată de social media. Asta,
spune Jacqueline Wilson, face ca
tinerii cititori să nu mai aibă ener�
gie să citească mai mult.

RETRAGEREA LA TIMP

„Trebuie să pleci în plină glorie“,
explică membrii formației KISS,
prezenți la ultimul lor concert la
Paris. Gene Simmons (72 de ani) și
Paul Stanley (70 de ani), cei doi
longevivi șefi ai formației, sunt de
trei ani în turneul de adio prin care
veterana trupă KISS intenționează
să își încheie cel puțin activitatea
concertistică. „Trebuie să îți iubești
suficienți fanii cât să știi când e
timpul să ieși din scenă“, explică
Gene Simmons. „Eu am 72 de ani,
dar, chiar dacă mă simt în putere,
n�am niciun chef să fiu găsit ca El�
vis la Las Vegas: cu fața la pământ,
gras și în pielea goală.“

ATAC LA VOCABULAR

Streamer, free�to�play... Ministe�
rul francez al Culturii vrea să „re�
capete controlul“ asupra vocabu�
larului pasionaților de jocuri
video, acaparat până la refuz de

anglicisme. Această abundență de
termeni anglo�saxoni duce la
crearea „unei bariere pentru di�
fuzarea și înțelegerea jocurilor
pentru non�practicați“, explică
reprezentanții săi. În sprijinul
acestei acțiuni a fost dată pu �
blicității o listă cu termeni fran�
cezi echivalenți pentru cei anglo�
saxoni, dar, din primele in for �
mații, gamerii francezi, reacțio �
nând pe platforma Twitch, nu par
foarte încântați de idee.

CRONICA NEAGRĂ

n Alec John Such (70 de ani): mu�
zician american, foarte cunoscut
ca membru al formației Bon Jovi
în primii ani de existență ai aces�
teia și în perioada ei de glorie, în�
tre 1983 și 1994. Plecat din trupă
imediat după chitaristul Richie
Sambora, Such s�a reunit cu Bon
Jovi în 2018, când formația a intrat
în Hall of Fame. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

în metroul din Moscova. Scriitorul
este acum, probabil, refugiat în
străinătate, cred mai multe agenții
de presă. De la începutul ofensivei
în Ucraina, autoritățile ruse au in�
trodus o lege prin care orice
informație referitoare la armată
care este considerată falsă de că�
tre autorități e pedepsită cu 15 ani
de închisoare.

TIKTOK DISTRUGE CĂRȚILE

Dame Jacqueline Wilson (76 de
ani), cunoscută scriitoare brita�
nică de cărți pentru copii, crede
că, din cauza rețelelor sociale pre�
cum TikTok, cele mai populare
cărți pentru micii cititori care
sunt publicate astăzi nu mai au
reală profunzime și sunt vinovate
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DRAGOȘ COJOCARU

În 2022, serialul Stranger Things
este un redutabil fenomen (pop)cul�
tural care a reușit chiar să o rea�
ducă pe veterana muziciană Kate
Bush în atenția marelui public. 

Abia lansat, noul sezon din
Stranger Things, al patrulea, este
deja un gigantic succes de public
și, în consecință, orice este atins
de el se transformă în aur. Kate
Bush simte cel mai bine acest
lucru: grație serialului, după 37
de ani de la lansare, piesa ei, Run�
ning Up That Hill (A Deal With
God) ajunge pentru prima dată în
clasamentul US Top 10.

Piesa lui Bush reprezintă, în
serial, un element important în
intrigă și, prin urmare, a ajuns di�
rect în lumina reflectoarelor pen�
tru o nouă generație de potențiali
ascultători. După premiera sezo�
nului, pe 27 mai, Running Up That
Hill a urcat imediat pe locul 8 în
topurile din SUA și în țara natală
a artistei, Anglia. Pe platformele
de streaming, același triumf:
numai pe Spotify, Running Up
That Hill a înregistrat o creștere

bruscă de 8.700%, scrie Billboard.
Este amuzant de știut că, în 1985,
într�o eră când Kate Bush era mult
mai mainstream decât astăzi,
aceeași piesă nu urca decât pe un
modest loc 30 în topul american.

Și mai surprinzător este, pen�
tru foarte mulți, faptul că acest
succes a provocat și un răspuns
public din partea lui Kate Bush, o
artistă pe care cei mai mulți o des�
criu drept foarte retrasă. Într�un
rar comentariu, Bush a mulțumit
public fanilor, în special celor ai
serialului, pentru neașteptatul
succes al melodiei. 

Prezența piesei pe coloana
sonoră a serialului nu este acci�
dentală, ea reflectă grija deose�
bită cu care realizatorii încearcă
să reconstruiască perioada anilor
’80 (în special anul 1986, în acest
sezon), când se desfășoară acțiu �
nea din Stranger Things. În acea
perioadă, Kate Bush era deja se
bucura de succes mondial, iar
Running Up That Hill era doar
unul dintre cele patru single�uri
care însoțeau lansarea albumului
Hounds of Love (1985), al cincilea
din cariera artistei. Un album care,
venit după un disc precedent (The
Dreaming) relativ dezamăgitor ca

vânzări, reprezintă cel mai mare
succes comercial al artistei bri�
tanice. 

Spre deosebire de alți muzi�
cieni, Kate Bush este destul de
reținută în ce privește permisiunea
de a îi fi folosită muzica în filme și
seriale. Însă, construind sound�
trackul sezonului al patrulea al se�
rialului, supervizoarea muzicală
Nora Felder a văzut că o melodie
precum Running Up That Hill, care
probabil ar fi putut fi printre pre�
feratele unei adolescente din anul
1986, s�ar putea dovedi esențială în
a defini personalitatea personaju�
lui din serial. În același timp, știa că
va fi dificil să o convingă pe Kate

Bush să permită folosirea piesei.
De aceea realizatorii au pregătit
pentru artista britanică o prezen�
tare detaliată a contextului în care
melodia va fi utilizată și impor �
tanța acesteia în serial. A contat în
decizia finală că, din câte s�a aflat
ulterior, Kate Bush este și ea o fană
a Stranger Things. „Aștept cu sufle�
tul la gură difuzarea ultimelor epi�
soade din sezon, în iulie“, a recunos�
cut artista.

Dar coloana sonoră a Stran�
ger Things s�ar putea dovedi o no �
uă ocazie pentru mai mulți artiști
și melodii uitate din anii ’80 de a
ajunge la un public format în spe�
cial din „Gen Z“. La fel ca în cazul

seriilor precedente, și acest sezon
4 are un soundtrack masiv, plin
de piese din alte ere, de la You
Spin Me Round al celor de la Dead
or Alive la Rock Me Amadeus de
Falco, trecând prin piese de Ex�
treme, The Cramps, The Mamas
and the Papas, Talking Heads sau
Rick Nelson. Toate acestea sunt
(re)descoperite astăzi, iar Spotify
anunță că soundtrackul oficial al
seriei a crescut ca audiență, în
numai patru zile cu 1.784 la sută.
Cu Kate Bush, evident, pe primul
loc al celor mai ascultate melodii.

„Am urmărit cum, în numai
un weekend, numărul ascultări�
lor melodiei a crescut, dovedind
impactul cultural masiv al lui
Stranger Things“, a comentat pen�
tru Billboard Jeremy Erlich, unul
dintre șefii platformei Spotify. „E
incredibil să vezi cum cântece
esențiale din trecut sunt redesco�
perite și au parte de o nouă viață
și de un nou succes la un nou pu�
blic. Running Up That Hill (A Deal
With God) reprezintă un astfel de
exemplu de «furtună perfectă».
Este o piesă clasică ce a fost des�
coperită de un nou fandom pen�
tru care ea a căpătat un cu înțeles
totul nou“. SDC

Noua tinerețe a lui Kate Bush,
marca Stranger Things

Oamenii din comunitate uită re�
pede, mai ales lucrurile bune pe
care le faci pentru ei. De aceea
este necesar să punctezi media�
tic aceste momente, pentru ca ul�
terior să le reamintești că ar fi
bine, de exemplu, să te voteze din
nou, sau măcar să le scoți ochii
dacă nu o fac. 

Un oarecare municipiu a luat
decizia de a achiziționa mijloace
electrice de transport public. Să
ducă navetiști dintr�o parte în

alta a orașului, să lege comunele
limitrofe de urbe și pe ele între ele
de o manieră care nu mai poluează,
singurul inconvenient fiind că nu
se mai aude motorul autobuzului
de la un kilometru, deci nu mai ai
timp să te pre gătești, ci trebuie să
stai geană pe fereastră sau să ai
încredere în orarul de funcțio �
nare anunțat de autorități. Metoda
de achiziție este cea la care visează
orice membru comunitar euro�
pean, adică prin fonduri PNRR. Ai
nevoie doar de niște oameni va �
loroși care să îți facă proiectul, de
niște timp până când acesta va fi
aprobat, plus încă niște timp până
se face finanțarea propriu�zisă și
intră în oraș, claxonând voios,

autovehiculele elec trice. Pe un
pat de flori menit să acopere, în
fotografiile oficiale, gropile din
asfalt. Dar timpul îi face pe oa�
meni să uite.

Despre PNRR știm că este su�
perb, că este gras și generos, dar
nimeni nu poate estima cu exacti�
tate momentele acțiunii. Este po�
sibil să îți expire mandatul de edil
și un altul, proaspăt uns, să se tre�
zească și cu autobuzele la ușă. De
aceea este foarte important să
punctezi la capitolul imagine la
fiecare pas. Primarul actual a orga�
nizat mare ceremonie de apăsare a
tastei „Enter“, la care a fost invitată în�
treaga comunitate, aranjată frumos
pentru poze. Toată documentația a

fost încărcată și doar o apăsare de
buton separa urbea de un viitor
verde. E�mailul automat prin care
se confirma primirea documente�
lor urma să facă obiectul unei alte
ceremonii. O cuvântare scurtă,
aplauze, apoi părintele protopop
a stropit laptopul cu multă
agheasmă, pentru ca fibra optică
să funcționeze cât mai bine și să
fim izbăviți de cel malware.

Nu îmi dau seama dacă a fost o
iluzie optică din cauza blițului sau
degetul primarului chiar a produs
o scânteie când a apăsat tasta viito�
rului verde, dar sigur aceasta a fost
ultima chestie pe care laptopul a
făcut�o înainte de se a închide pen�
tru totdeauna. Asta a pus presiune

pe municipalitate, fiindcă în�
seamnă că e�mailul de confirmare
de primire nu poate fi verificat
decât după ce, prin proiect PNRR,
se va cumpăra un nou laptop. Sau,
nefiind o valoare mare, se poate
face licitație de achiziție, care du�
rează mult mai puțin, cam 4 ani cu
tot cu contestații. SDC

777

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Încet, dar nesigur, spre viitor
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