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DESPRE O NOUĂ APARIȚIE DISCOGRAFICĂ. INTERVIU CU PIANISTA LUIZA BORAC

„Enescu este combinația
între universalitate și bogăția
izvorului folcloric“
Apărută la începutul lunii mai, cea mai recentă

CD-ul apărut la Günter Hassler Profil e unul capti-

înregistrare a pianistei Luiza Borac explorează un

vant și complex, cu lucrări concertante și lucrări

dublu univers sonor, muzica pentru pian a creației

pentru pian solo interpretate cu expresivitate și

compozitorilor Edvard Grieg și George Enescu. În

pasiune de una dintre cele mai importante pianiste

ciuda tuturor diferențelor dintre cei doi compozitori,

românce ale momentului.
care pune între coperțile unui
disc această partitură enesciană
de tinerețe?

Cea mai interesantă
partitură înregistrată de
Luiza Borac rămâne pentru
mine Concertul pentru pian
și orchestră în re minor de
George Enescu, lucrare
într-o singură parte, scrisă
la Paris de compozitorul
român atunci în vârstă de
16 ani. Despre această
premieră mondială, dar și
despre muzica dublului CD
apărut pe 6 mai am stat de
vorbă cu Luiza Borac într-un
interviu pentru SdC.

În primul rând deosebit de ono
rată, în al doilea rând fiecare mo
ment de interpretare a acestei
lucrări – fie în concert, fie în stu
dioul de înregistrări – a fost plin
de emoții în prezența acestei lu
crări capodopere a unui tânăr ge
nial în vârstă de numai 16 ani,
George Enescu.
Ați interpretat și premiera concertului într-o singură parte
scris de Enescu în 1897, pe 10
mai 2021, într-o altă versiune cu
Orchestra Națională Radio, dirijată de Rossen Gheorghev. Cum
ați descrie această muzică a
adolescentului Enescu?

CĂTĂLIN SAVA

Doi compozitori total diferiți
pentru cel mai recent disc al
dumneavoastră, Luiza Borac.
La o primă vedere pare chiar
o alegere curioasă. De ce
Grieg și Enescu?

În primul rând pentru că sunt doi
compozitori de a căror muzică mă
simt foarte aproape și pe care o
iubesc în mod special. Pe Grieg
lam cântat chiar înainte de Enes
cu, am cântat la vârsta de 9 ani
întro emisiune televizată. Întâm
plarea a făcut ca filmarea să aibă
loc la ora 2 dimineața, de aceea nu
am uitat. Apoi tot ca elevă, am as
cultat întâmplător, la radio, Con
certul pentru pian și orchestră de

Grieg în interpretarea marelui
nostru pianist Valentin Gheor
ghiu. Cu mulți ani mai târziu am
participat la Concursul Grieg de
la Oslo, unde am mers mai mult
ca să pot vizita țara de unde ve
nea. Acestea sunt impresii perso
nale. Ceea ce au în comun cei doi
compozitori este sursa principală
de inspirație – folclorul național,
dar și fantezia poetică infinită. In
terpretând piesa Notturno de
Grieg mam simțit foarte aproape
de „câmpia românească noaptea“
a lui Enescu. Aceeași contemplare
duioasă a naturii în care se aud

trilurile unei privighetori singu
ratice, care îngână ca în vis teme
din Concertul pentru pian. Ceea
ce mi se pare special la Grieg este
harul de povestitor muzical, ase
mănător poate cu cel al lui Ion
Creangă în literatură…
Doi... doar la o prima vedere.
Pentru că într-adevăr, pe lângă
integrala Enescu recompensată
cu BBC Music Award în 2007, în
acea vizită ați fost chiar laureată
a Edvard Grieg International
Piano Competition, cu Prix
d’Oslo și Premiul Publicului.

E așadar mai mult o alegere subiectivă?

Este o alegere subiectivă, dar și
obiectivă. Ambii compozitori sunt
valori universale incontestabile.
Ambii compozitori au fost legați
de țara lor și au expus muzica po
pulară și folclorul țărilor de unde
provin întrun mod genial. Deși
aparțin unor epoci istorice dife
rite, au un limbaj asemănător,
profund romantic și original.
Concertul pentru pian și orchestră de George Enescu. Cum
vă simțiți să fiți prima pianistă

Ascultând această partitură scrisă
de un tânăr la vârsta de 15 ani, rea
lizez că e aproape incredibil cu câtă
forță și măiestrie orchestrală este
realizată, lumea sonoră a acestui
concert este dea dreptul prome
teică, alternând cu momente in
tense din eposul popular românesc.
Și, dacă suntem la capitolul premiere, trebuie amintită și înregistrarea apărută în luna februarie cu Fantezia pentru pian
și orchestră de George Enescu
realizată alături de Orchestra
Radiodifuziunii din Hanovra și
Peter Ruzicka, un alt mare îndrăgostit de creația enesciană.
Care ar fi diferențele între Fantezie și Concert?
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Deosebirea capitală este că Fante
zia este din fericire o lucrare com
pletă, în timp ce Concertul a rămas
din păcate neterminat, având doar
o singură parte. Apoi există și de
osebirea de structură, Fantezia
fiind o formă mai liberă, cu o și mai
mare bogăție de teme și idei muzi
cale, așa cum spune și titlul.
De ce credeți că ar trebui prezentate publicului aceste creații necunoscute ale lui Enescu, fie că
sunt lucrări de tinerețe, fie fragmente din partituri neterminate?

În ceea ce mă privește, cred că lu
crările de tinerețe și partiturile
neterminate din creația unui
mare compozitor sunt importante
pentru un interpret. Nu este ușor
să înțelegi ce a vrut să spună un
compozitor și aceste începuturi
ne ajută enorm pe noi, interpreții,
să învățăm să ne apropiem de lim
bajul componistic și sufletesc al
compozitorului respectiv. Mai
ales în cazul lui Enescu, unde este
vorba despre lucrări deja geniale,
care, deși sunt rodul căutărilor
inerente acelei vârste, sunt deja
capodopere ce trebuie ascultate și
cunoscute.
Grieg – ce e pentru dumneavoastră acest concert, un adevărat poem simfonic pentru
pian și orchestră scris de un
adolescent norvegian care va
deveni celebru la doar câțiva ani
după compunerea lui?

Concertul de Grieg ocupă un loc
cu totul aparte în literatura pianis
tică. Romantismul său nu se asea
mănă cu nimic altceva, nici măcar
cu alte lucrări proprii. Auzim tala
zurile mării, vedem fiordurile

maiestuoase, dar în primul rând
simțim un profund omagiu adus
pianului în cel mai simplu și în
același timp complex mod. Melo
diile sunt aparent simplu alcă
tuite, dar cât de învăluitoare și
luminoase, virtuozitatea atât de
complicată, dar strălucitoare. O
piatră de încercare pentru orice
pianist, dar o piatră prețioasă.
Grieg nu este un compozitor ce
experimentează cosmopolit în
toate direcțiile, ci are idei și con
ținuturi clare, cu o notă caracte
ristică solidă și specifică.
Lyrische Stücke, o completare
minunată din Grieg, plină de
poezie și vivacitate în interpretarea dumneavoastră. De ce
această selecție din cele zece
caiete?

Piesele lirice ne poartă întrun
univers miraculos. Sunt parcă mici
haikuuri în care se află încifrată
lumea basmelor și a legendelor
norvegiene, ale frumoasei Solveig,
ale dansurilor Halling în care
băieții trebuie să sară peste pangli
cile ținute de fete care le ridică pe
ascuns cât mai sus, ale zânelor și
gnomilor. Apoi nu cunosc altă mu
zică ce a putut descrie atât de ma
gistral zborul gingaș în zigzag al
unui fluture (Schmetterling) sau
cântul micii păsări (Vöglein) sau
susurul unui pârâiaș (Bächlein).
Un microcosmos uluitor…
Cât de important e pentru dumneavoastră filonul național în
Piese lirice, lucrări nu atât de
tehnice dar pline de poezie și
prospețime?

O mare parte a pieselor lirice le
constituie dansurile norvegiene

în multe variante – Bauern
marsch, Halling, Norwegischer
Marsch, Norwegischer Tanz, Nor
wegische Melodie etc. Este evi
dent, așa cum spuneți, că pentru
Grieg acest filon era determinant.
Mie îmi amintesc foarte mult de
dansurile românești, am regăsit
același ritm dinamic și molipsitor
și aceeași bucurie de viață ca și în
folclorul românesc, de pildă în
Rapsodiile lui Enescu.

au fost realizate de Joachim
Schmid, cel ce înregistrează de
multe decenii festivalul Schuber
tiade din Austria. Joachim la
sprijinit pe John în sesiunile de
înregistrare, așa că este pentru
mine tot un membru al familiei
enesciene.

Da, înapoi la Enescu, pasiunea
dumneavoastră de o viață! E valabil filonul național și în celelalte lucrări pentru pian solo din
înregistrare – Sonata a treia în
re major op. 24, cu minunata
partea a doua Andantino cantabile și Choral și Carillon nocturne, două din cele șapte Pièces
impromptu op. 18?

Andantino cantabile este o doină
specifică, un buchet de melodii ce
reprezintă cele mai adânci senti
mente ale poporului, de nostalgie
și dor. Enescu însuși spunea că
dorul era sursă principală de
inspirație pentru toată muzica sa.
Iar Carillon nocturne este, în cu
vintele revistei BBC‚ „una dintre
cele mai remarcabile lucrări ale
secolului XX“. Deși este probabil
o reprezentare sonoră a unor clo
pote ce bat în miezul nopții, inte
resant este că lumea sonoră a
Carillonului evocă cu mult mai
mult decât „doar“ bătăi de clopot.
Este genialitatea lui Enescu și un
paradox ca prin sunete să poată
fi redată o asemenea atmosferă
de liniște absolută și profundă
visare.

Enescu este combinația între uni
versalitate și bogăția izvorului
folcloric, asta este cu adevărat im
presionant. Pentru Enescu folclo
rul era o principală sursă de
inspirație pe care a expuso prin
genialitatea muzicii sale, semn al
unui patriotism mai valoros decât
orice cuvânt spus sau scris. A fost
un moment deosebit să pot pre
zenta în concertul de la Radio
Bremen Sonata a treia pentru
pian solo și, după un lung șir de
formalități, o și mai mare bucurie
să putem publica această înregis
trare live. Înregistrarea pieselor
Choral și Carillon nocturne au o
importanță emoțională, deoarece
la acel concert a fost prezent în
sală inginerul de sunet John Bar
nes de la Glyndebourne Opera,
căruia îi datorez integrala lucră
rilor pentru pian de George
Enescu. Înregistrările de la Stadt
theater Lindau și Kloster Weißenau

Cum ați descrie Andantino cantabile din op. 24 cuiva care ascultă pentru prima dată această
Sonată? Dar Carillon nocturne?

Majoritatea lucrărilor pentru
pian solo Grieg-Enescu sunt înregistrări live realizate la Radio
Bremen, Stadttheater Lindau,
Festsaal Kloster Weißenau. Nu vă
e frică de înregistrările în direct?

Nu, dimpotrivă! Înregistrările live
nu au poate perfecțiunea tehnică
a înregistrărilor din studio, dar au
ceva mult mai important, și anu
me atât prezența publicului, cât și
faptul că sunt inspirații momen
tane în idei și interpretare, asta
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are mult mai mare valoare. Pre
zentă pe viu, atmosfera care are
viață, acel moment unic, ce nu
poate fi repetat sau modificat.
Ce proiect important urmează
pentru dumneavoastră, înregistrare sau concert?

În această lună mă pregătesc de un re
cital în cadrul festivalului Hohenloher
Sommer, unde voi interpreta lucrări
de Grieg, Schubert, Liszt și Fanny Hen
sel. Iar în luna septembrie voi avea
onoarea de a participa la Concursul
internațional de pian „George Enescu“
în calitate de membră a juriului.
În privința înregistrărilor
încă nu mam decis. Repertoriul
pianistic este atât de bogat. Am
desigur câteva idei și sper să pot
realiza măcar câteva dintre ele.
Dar pentru ca mați întrebat așa
frumos vă mărturisesc că de
ocamdată mă ocup în paralel de
un proiect mai aparte. Cu foarte
mulți ani în urmă am colaborat cu
actrița germană Cornelia Kühn
Leitz, care mia fost o prietenă
dragă și care a recitat în mai
multe spectacole poezii din lirica
secolului XX (Bachmann, Schwit
ters, Hilde Domin, Bertold Brecht
ș.a.) unde eu am cântat lucrări tot
din secolul XX.
Acum încercăm să dăm de
urma acestor spectacole înregis
trate live și să le aducem la lu
mină măcar parțial. În caz că vom
reuși, maș bucura foarte mult să
îi putem aduce un omagiu pe
această cale.
Un mesaj pentru iubitorii muzicii din România.

Să fie sănătoși și să continue să se
bucure de muzică, atât pe calea
undelor, cât și în sălile de concert.
Eu îi aștept cu drag oricum. SDC
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Jurnalul mizantropului nomad (5)
Continuăm Jurnalul.
Marți, 5 iulie
Ziua, ca hoții
Degeaba șiau pus vlahii imnul
Deșteaptăte, române, căci rămân
grămadă. Durduliul tov. gen. dr.
analf. plag. e salvat, hocuspocus
justiția vlahă, de consecințele ho
ției de un judecător pentru că e
„nevoie de stabilitate“, să trăiț’. Ce
face? Și românache doarmen
coteț, că altceva ce? E călduț. Avem
nevoie de liniște, oameni buni.
Dar stai, că asta nu e tot, că
mai avurăm un judecător de se
făcu capră la general, păi da, cum,
haidahaida. Cam asta a fost, deci,
gata cu democrația, puteți uita. A
fost frumos, nu se poate. Mai ve
niți dumneavoastră cu o adeve
rință în secolul următor.
Bunvenit, Belarus cu mofturi
de lorzi. Popor cu nevoi speciale,

pasionat de epoleți și epuleți, țară de
securiști și sinecuriști, cunoaștem,
dar chiar așa, bă nene, să te călă
rească Ciucă ziua în amiaza mare
și tu să te tragi ca vacan porumb?
Avea dreptate Fane Spoitoru, să
racu’: cea mai țară proastă.
Luni, 4 iulie
O notă de acum cinci ani, întru
aducere aminte: „Nu era deajuns
că era Guvernul plin de lache,
acum e plin și de rache“.
O notă de acum trei ani: „Nu
știu de Ion Iliescu, dar Dan Pulea
sigur e nemuritor. Și fratele său
mai mic, Dan Boulea“.
Duminică, 3 iulie
Am văzut în presa de specialitate
poze pe larg cu entitatea care
îl reprezintă în instanță pe infrac
torul Mazăre, o știți, doamna guc
cigucciguccigucci – în mod

surprinzător navea și hermes,
dar poate nu mam uitat eu bine.
Sâmbătă, 2 iulie
Am avut un vis de noapte inedit.
Pământul fusese cucerit de o
civilizație superioara, iar oamenii –
câți supraviețuiseră – duceau
acum o viață de pisici. Leneveau,
se obezificau, stăteau la poza, fă
ceau mofturi la mâncare (plic!), se
împerecheau când intrau în căl
duri și așa. Civilizația superioară
era foarte mulțumită de oamenii
de casă – fiindcă se spălau singuri
după ce își făceau nevoile. Era
foarte frumos în noua lume.
Vineri, 1 iulie
Vești bune din țara natală: aveam
și eu o bicicletă pe care o țineam
pe scara blocului la București, ca
pitala Valahiei, acest frumos oraș –
parte penitenciar în aer liber, par
te ghenă de gunoi. O luasem acum

câțiva ani la mâna a doua de la un
actor – Jean din Rahova. Era sin
gura mea proprietate. No mai
am. Sa furat. Din fericire, avea o
roată spartă, așa că nu pot decât
să trag nădejde că hoțul de bici
clete a căzut cu dânsan bot și
acum bea cu paiul sau cel puțin
eu așa îi doresc.
Propun o nouă scandare pen
tru când o fi nevoie: „Iohannis, nu
exiști/ Nici cu mii de securiști!“.
Idee de comedie vlahă: fai
moșii doctori Ciucă și Bode luând
o idee și încercând să o ducă din
punctul a în punctul b. Din pă
cate, nu izbutesc nici cu girofarul
pornit.
Puțină lume știe, dar dacă vei
combina galbenul liberal cu roșul
pesedist va ieși o guvernare maro.
Doar mie mi se pare că tov.
gen. dr. analf. plag. seamănă unei

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

pușculițe în formă de mamifer
domestic omnivor crescut pentru
carnea și grăsimea lui?
Vis de noapte: în viitorul ime
diat, un dregător vlah reinau
gura mersul pe jos, dar tot nu
mergea nimeni pe jos, vlahii voiau
pe bază de carburant, chiar dacă
se făcuse 10.000 de lei noi litrul de
benzină și tot atât și ăla de moto
rină. SDC

SEMNAL EDITORIAL

Ion Vianu, Investigații mateine • Amintiri
În cele două părți, Investigații ma
teine și Amintiri, volumul reunește
două dintre temele predilecte ale
scriitorului: literatura și memoria
listica. Prima parte cuprinde două
eseuri dedicate lui Mateiu I. Cara
giale și romanului Craii de Curtea
Veche, în care Ion Vianu analizează
în profunzime atât autorul, cât și
opera, valorificânduși cunoștin
țele psihanalitice. A doua parte
conține texte autobiografice, în care
scriitorul revine în trecut, rememo
rând anii premergători exilului său
și atmosfera acelor vremuri în
Exercițiu de sinceritate, punctând
principalele etape din viața Regelui
Mihai în Elegie pentru Mihai sau
povestind despre o reprezentație
remarcabilă a lui George Enescu în
Oedip la Cumpătu.
„Ion Vianu valorifică, în ceea ce
scrie, nu doar o densă experiență de
viață, ci și o enormă experiență de
lectură. Preferă să lucreze în adân
cime: un răbdător cumul de re
flecție și reverie, o rafinată emoti
vitate, un gust superior al retrospec
tivei și introspecției sunt calitățile

lui definitorii. Scrisul său, de o
calmă melancolie, e exercițiul zil
nic al unui nefericit euforic, al unui
spirit împăcat cu propria lui neîm
păcare. Avem de a face cu o inte
ligență cultivată fără uscăciuni
livrești, voluptuoasă fără desfrâu, ci
vilizată fără iluzii. În plus, Ion Vianu
este un neprețuit martor al vremii
sale, al profesiei sale de psihiatru,
al totalitarismului comunist, în

formele lui cele mai amare. Fiecare
pagină e un dozaj insolit de clasici
tate și vertij.“ (Andrei Pleșu)
„Se mai poate spune ceva nou
și pertinent despre Mateiu Cara
giale? Da, se mai poate. O dove
desc, între altele, Investigațiile
mateine ale lui Ion Vianu, în dia
log cu cele – mai vechi – ale lui
Matei Călinescu. Întrun eseu de
dimensiunile Crailor…, fostul psi
hiatru convertit la literatură își
valorifică din plin experiența pro
fesională, dar și pe cea de scriitor
și cititor avizat, cu alonjă herme
neutică redutabilă.“ (Paul Cernat)
„Volumul lui Ion Vianu nu
este unul cu eroi, nici o carte cu
«buni» și «răi», ci una despre rău,
despre stăpânirea generalizată și
implacabilă a răului istoric. Rău
care e totuna cu socialismul ro
mânesc, cu acest experiment
monstruos la care a fost supusă
toată populația țării. Și prin care
a fost deformată fibra morală a în
tregii colectivități. Rău de care se
putea apăra numai cine reușea să
se extragă și să plece. Fiindcă lupta
unui ins singular cu sistemul

întreg nu avea, practic, nici o
șansă. Bine scrisă și tulburătoare,
Exercițiu de sinceritate este o
mărturie cât se poate de impor
tantă despre trecutul nostru apro
piat și despre căile alchimice de
forjare a individualității.“ (Ioana
Crăiuțu)
„O carte mică, dar ce mare e
plăcerea nu doar so citești, ci să
întâlnești înțelegerea celui ceți
vorbește din aceste pagini cernite,
o elegie pentru propria ta viață în
gropată în povestea lui Mihai.“
(Vasile Popovici)
ION VIANU. Născut la Bucu
rești în 1934. Studii de filologie
clasică, neterminate. Doctor în
medicină al Universității de Medi
cină și Farmacie „Carol Davila“
din București (1960). Psihiatru,
cadru universitar al Clinicii de
Psihiatrie, București. Voiaje de
studii în Germania Democrată,
Franța. 19641977: colaborează la
„Contemporanul“, „Viața Româ
nească“, „Luceafărul“ etc. 1975: pu
blică un volum de eseuri, Stil și
persoană, premiat de Uniunea

Scriitorilor, și o Introducere în
psihoterapie. 1977: emigrează, du
pă ce a aderat la Apelul lui Paul
Goma.
Se stabilește în Elveția, prac
ticând psihiatria. Este prezent în
mișcarea pentru apărarea drep
turilor omului în România. În
cepe o activitate de publicist pe
subiecte politice care va continua
până în ultimii ani, în țară. 1990:
revine din ce în ce mai des în Ro
mânia, unde se reinstalează. Pu
blică, în genuri diverse: memo
rialistică (Amintiri în dialog – cu
M. Călinescu –, Exercițiu de sin
ceritate, Între violență și compa
siune. Amintirile unui psihiatru);
romane: Caietele lui Ozias, Vasi
liu, foi volante, Paramnezii, Ne
credinciosul, Amor intellectualis
(„roman autobiografic“), distins
cu mai multe premii, printre care
și Cartea Anului (2010), și Arhiva
trădării și a mâniei. În domeniul
eseisticii, publică: Blestem și Bi
necuvântare, Investigații mateine,
Apropieri, Elegie pentru Mihai,
Frumusețea va mântui lumea și
alte eseuri. SDC
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O plimbare cu bicicleta
Stau întrun loc privilegiat: un
sat modernizat, aproape de ma
rele oraș, cu gaz, apă curentă, ca
nalizare și, pe deasupra, o pistă
de biciclete ce ne leagă de oraș.
Așa că întro zi, când aveam o
mică treabă prin urbe, miam zis:
cear fi să fac o plimbare cu bici
cleta până în oraș? Și am făcuto.
Între atrăgătoarea ficțiune ur
bană numită „pistă de bicicletă“ și
o pistă concretă, made in Roma
nia, e o diferență pe care, odată
pornit la drum, o simți acut în
oase, în șale, în fund. Poate nu
peste tot, dar de obicei o simți. O
simt și eu de cum plec la drum.
Îmi încep traseul prin centrul sa
tului și, după prima sută de metri,
cobor din șa, fiindcă pista se în
trerupe brusc. Din dreptul cămi
nului cultural și până după
primărie în locul pistei sau făcut
parcări – parcări necesare și obli
gatorii pentru mașinile funcțio
narilor de la primărie și pentru

poliția locală. Abia după ce treci
de sediile autorității locale re
naște și pista. Așa că, după avân
tul inițial, merg o bucată de drum
cu bicicleta pe trotuar. Dar de
acuma gata: urc în șa, pedalez și...
drum întins!
Ba nu, nu chiar întins. Mai
întâi ocolesc câteva capace de
canal ridicate cu vreo doi centi
metri peste nivelul pistei. Apoi mă
zgâlțâie un șir de borduri puse la
intrarea în câteva curți și străduțe
laterale, iar după vreo sută de
metri mă dau iar jos de pe bici
cletă: un șir de gropi tăiate în
pistă și acoperite aproximativ
arată că acolo sa reparat cine știe
ce conductă. Oricum, fără o bici
cletă de teren nu merită să treci
peacolo. Totuși, după încă vreo
cincizeci de metri pe lângă veloci
ped, urc iar pe el. Deacum ies din
sat, merg pe bucata de pistă care
îl leagă de oraș și care a fost decu
pată, ca mai toate pistele ciclabile
de la noi, din trotuarul pe care se

plimbă uneori oamenii când își
lasă mașina acasă. Încerc să prind
un pic de viteză și apăs tare pe pe
dale, cu capul aplecat. Noroc căl
ridic la timp și văd felinarul stra
dal plantat exact în mijlocul pistei.
Sau, mai corect spus, pista des
enată în așa fel încât să încadreze
stâlpul de ciment. Aș pune pariu că
benzile de pe șosele nu au stâlpi pe
mijlocul lor, dar mai știi? Mișc
rapid ghidonul în stânga și sunt
gata să lovesc un pieton nevinovat,
înghesuit pe bucata de trotuar ră
masă după desenarea pistei. Din
fericire, nul lovesc. Deacum merg
cu atenție, ocolind stâlpii care mai
apar când și când pe pistă.
La un moment dat pista, cu
ambele sensuri ale ei, late de vreo
juma’ de metru, se mută de pe
stânga pe dreapta șoselei. Traver
sez pe zebră cele patru benzi late
pe care se lăfăie mașinile și mai pe
dalez vreo două minute, până la un
drum lateral, unde camioanele ce
intră cu materiale de construcții

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

au transformat pista și trotuarul
întrun petic de pietriș cu gropi.
Urc iar pe bicicletă, pista se mută
iar pe stânga. Traversez iar pe
zebră, pe lângă bicicletă. Mai peda
lez un pic până la o benzinărie,
unde pista dispare, iar mașinile se
înghesuie să dea buzna pe șosea.
Parcă aș fi la un joc cu obstacole de
pe computer. Mario biciclistul.
Depășesc benzinăria și văd că
pista de biciclete a dispărut. Ba
nu, na dispărut, e trotuarul în
suși: pe asfalt sunt desenați din loc
în loc un pieton și o bicicletă, unul
lângă altul, înfrățiți pe lățimea de
un metru (poate) a trotuarului.
Spațiu comun, ne descurcăm noi.
Noroc că e ora prânzului și nu prea
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apar pietoni – și nici alte biciclete:
nam avea loc să trecem unii pe
lângă alții. Trotuarul e vălurit și
denivelat, așa că merg cu grijă, mai
mult pe jos.
Mai merg puțin. În fața mea
pista se lățește și pe toată lățimea
ei sunt parcate vreo trei mașini. E
oraș, e criză de locuri de parcare,
ce să facă bieții oameni? Cobor,
merg pe lângă bicicletă, pe tro
tuar, urc iar, pedalez avântat și iar
mă opresc: de la un bloc de alături
tocmai sau scos tomberoanele de
gunoi. Vreo zece tomberoane, toa
te înșirate pe pistă. Ar merge un
slalom, dar nu prea am loc. Apoi
pista coboară pe șosea, captivă
între mașinile care circulă pe ca
rosabil și mașinile parcate pe tot
trotuarul. O minunăție!
Și gata, am ajuns. A fost... nici
nu știu cum să zic că a fost. Plim
bare nu, în nici un caz. Îmi vine să
las bicicleta aici și să mă întorc
acasă cu autobuzul. Doar că nu
pot să nu mă gândesc: și dacă mio
fură? Iar apoi vine un alt gând,
mai liniștitor: las’ să mio fure.
Poate hoțul o să vrea să facă și el
o plimbare cu bicicletă prin oraș.
Asta o săl învețe minte. SDC

Începe carnavalul pentru Cotroceni
Plecarea lui Klaus Iohannis din
fotoliul prezidențial, la termen
sau mai repede, deschide bătălia
pentru Cotroceni. Actualul șef al
statului își va încheia al doilea
mandat în toamna lui 2024, iar
confruntarea se anunță extrem
de interesantă. E posibil ca Io
hannis să plece din funcție încă
din 2023, dacă varianta cu postul
de secretar general NATO, re
pusă în aceste zile pe tapet, se va
concretiza.
Dacă se întâmplă asta, atunci vom
avea anticipate la președinție, un
deva la finalul anului viitor. Nu
știm încă dacă actualul locatar de
la Cotroceni rămâne la palat până
în ultima zi a mandatului sau își va
scurta sejurul. La ultima sa con
ferință de presă, președintele a dat
de înțeles că orice e posibil, preci
zând că va da un răspuns atunci
când i se va face vreo propunere.
Na exclus posibilitatea, semn că
subiectul nu e tranșat.
Interesant este că Mircea Geoa
nă, pretendent pentru funcția nr.
1 în statul român, a și ieșit la încăl
zire. O fi știind ceva Geoană, mai

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
ales că omul ocupă postul de se
cretar general adjunct al NATO.
Există deja un comitet de sprijin
pentru candidatura lui Geoană,
iar analiștii se întreabă dacă o fi
apărut așa din senin, cu doi ani și
câteva luni înainte de scrutin sau
dacă Mircea al nostru știe ceva
despre Klaus Iohannis la NATO.
Întrebarea este dacă PSD îl
acceptă pe Geoană. În partid sunt

destui critici ai acestuia și nu este
exclus ca Gabriela Firea să reven
dice candidatura. Nici Marcel Cio
lacu nu pare fericit de varianta
Geoană, cum nu cred că liderului
PSD îi surâde nici candidatura
Gabrielei Firea. În final, preșe
dintele este cel care decide nu
mele premierului, iar Ciolacu sar
putea trezi exclus din jocurile
pentru Palatul Victoria. Dacă
acest lucru sar întâmpla cu un
președinte socialdemocrat la Co
troceni, atunci cariera lui Ciolacu
la vârful PSD e ca și încheiată. Pe
de altă parte, Ciolacu are varianta
să intre el în cursă. Ar avea avan
tajul susținerii partidului, dar
problema e dacă electoratul ar fi
încântat de o asemenea formulă.
Dintre Geoană, Firea și Ciolacu,
mai degrabă Geoană ar putea

E clar că liderii politici nu au conturat
încă soluţia finală, dar se ţes tot felul de
scenarii. Fiţi pe fază, începe carnavalul
politic ediţia 2024.

rupe în turul doi ceva voturi din
zona electoratului antiPSD.
Cine vor fi așadar candidații
pentru Cotroceni? E foarte im
portantă cursa prezidențială, pen
tru că va influența și celelalte
tipuri de alegeri.
Va fi Nicolae Ciucă alesul PNL?
Experiența sa politică e zero, dar
până la urmă nici Iohannis când a
venit de la Sibiu nu avea cine știe ce
abilități politice. Diferența e că Io
hannis se prezenta în fața românilor
cu rezultatele sale remarcabile de la
primăria transilvană și cu fascinanta
poveste a neamțului care vine și
pune ordine în treburile țării, pe
când Ciucă e deja la butoane.
Cu alte cuvinte, oamenii îi văd
deja performanța, nu au nevoie de
vreo campanie electorală pentru a se
lămuri. În plus, Ciucă are dezavan
tajul că vremurile actuale nus gro
zave și că decontează cel mai mult
din coaliția de guvernare. Inflația e
la 15 la sută, prețurile la utilități sunt
tot mai greu de suportat, războiul
din Ucraina are efecte vizibile în
plan economic, iar peste toate există
perspectiva unui nou val pandemic.
Ciucă va deveni probabil țapul

ispășitor pentru toate greutățile.
O altă chestiune este legată
de momentul rocadei de la jumă
tatea anului viitor. Va preda PNL
funcția de premier către PSD? Nu
există un răspuns ferm la această
întrebare. Liberalii ezită să spună
clar ce vor face, iar cu cât trece
timpul, cu atât sar putea să apară
fricțiuni între cele două partide.
Un refuz al liberalilor de a accepta
premier PSD va duce în proporție
de 90 la sută la ruperea guvernă
rii. Socialdemocrații vor avea ul
terior muniție pentru campania
electorală, arătând că ei sunt de
partea poporului, că au vrut să
ofere majorări de venituri, dar că
liberalii se opun.
În ultimele săptămâni se vor
bește intens de candidatura Lau
rei Codruța Kövesi. USR, REPER
sau o platformă mai largă? De
ocamdată e doar un scenariu, dar,
dacă sar concretiza, atunci pre
zidențialele nu vor mai fi o con
fruntare între PNL și PSD. Kövesi
ar dinamiza opoziția și ar revigora
și electoratul de dreapta.
Sunt multe întrebări și puți
ne răspunsuri deocamdată. SDC
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Terapie cu blues
Ori de câte ori ascult sau (re)văd un concert
mai izbutit al lui Eric Clapton, îmi vine în minte
o glumă cu Chuck Norris: singurul om din
lume care a numărat până la inﬁnit și înapoi!
De două ori chiar, însă de ﬁecare dată altfel!
Modul în care Clapton duce un solo de chitară
în sus și-n jos pe grif, cu degetele mâinii stângi
mișcate ca într-o paradă lejeră, un fel de
alergare dezinhibată, liberă de constrângeri,
îmi dă senzația că muzicianul atinge inﬁnitul,
de unde se întoarce dornic să ne transmită
și nouă, profanilor, ce a trăit acolo.
E un soi de magie, fără îndoială.
Câteodată amețesc urmărindui
lickurile charismatice; noroc că
regizorul nu insistă la nesfârșit cu
imaginea pe acel punct de interes,
aflat în continuă schimbare ca un
El Aleph borgesian. În tot ce face
Clapton pe chitară, nu contenește
să mă încânte, chiar dacă nu mai
surprinde cu noutăți ori perfor
manțe ieșite din tipar. E drept,
câteodată nu are ce transmite, orice
observator neutru vede cum artis
tul își face treaba pentru care este
plătit, chiar dacă nu lasă să se vadă
asta. Dar în blues, dacă nu transmiți

acel ceva special, intens, dureros,
transpirat și tensionat, minciuna se
vede și te ridiculizează. Iar în blues,
Eric Clapton nu minte.
Blurayul a venit ca un cadou
neașteptat și oarecum neoficial:
Nothing But The Blues – Live at
Fillmore, San Francisco, CA, 89
noiembrie 1994. Am fost tentat săl
dau deoparte, ca tot ascultătorul
vaccinat contra Claptovidului, în
chipuindumi că e vreuna dintre
aparițiile „din pivnița cu vechituri“,
de care abundă piața. Numai că o
răceală nenorocită, căpătată din
prostia mea, ma perpelit cu tuse,

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
transpirație și frisoane vreo săptă
mână din vipia verii. Astfel că, ne
putând să zac lungit ore și ore sub
plapumă, mam ridicat în fund și
mam pus pe văzut diverse con
certe. Mi sa părut firesc să încep cu
ultimul primit. Și de la primele
cadre însoțite de muzică am simțit
ceva ca un alizeu din Caraibe că
pătrunde pe fereastra întredes
chisă a sufletului meu amărât de
furnalul defect din piept. Și mă
răcorește mai bine decât tonele de
ceai cu lămâie băute în dușmănie,
mă vindecă mai abitir ca drajeurile
și pastilele medical recomandate.
Supervizat de Martin Scorsese
ca producător executiv, filmul e un
veritabil omagiu adus bluesului, ca
gen muzical și interpreți de refe
rință. Aproape toți cei pomeniți lau
influențat pe Clapton în carieră, iar

el depune prinosul muzicii sale la
picioarele lor, povestind despre
fiecare câte ceva din întâmplările
trăite împreună. Notabile sunt „în
trunirile“ cu Howlin’ Wolf, Buddy
Guy, B.B. King sau Muddy Waters.
Dar semnificativ pentru Clapton
este primul „contact“ cu Freddie
King. În fapt, a fost audiția unui disc
single din 1969 al „buldogului“
texan, pe a cărui față B era piesa
Have You Ever Loved a Woman. În
mijlocul ei, un solo de chitară la
împins pe Clapton să reacționeze
așa: „Hei, trezeștete! Asta se în
tâmplă! Asta se întâmplă acum, un
deva în lume! Trezeștete!“. Iau

trebuit mulți ani, cei drept, să
se trezească. Dar nici unul dintre
bluesmenii consacrați na spus că el
nu era de acolo. Sau acolo.
Abilitatea lui Clapton a fost să
simtă imediat ce este bun și nou, să
preia noutatea și să o ridice la un
nivel de strălucire greu digerabil de
neofiți. Nu șia asumat niciodată alt
merit și, când a putut, ia adus în
fața scenei muzicale pe autori,
transferândule ceva din prestigiul
lui, căpătat ca personaj de prim
plan în showbiz. Variantele date de
el unor piese au intrat în rețetarul
necesar oricărui consumator de
blues. Unul bolnav, cazul meu. SDC

SEMNAL EDITORIAL

Mark Solms, Izvorul ascuns.
De ce și cum se naște conștiința
Traducere de Dan Bălănescu
Unele dintre cele mai mari mistere care iau fas
cinat mereu pe oameni – cum ia naștere conștiința
și cum e conectată mintea de corp – sunt astăzi in
vestigate de specialiștii unui domeniu cu adevărat
revoluționar, neuroștiințele. În această analiză in
terdisciplinară a sute de cazuri de afecțiuni neuro
logice care leau modificat pacienților diversele
mecanisme cerebrale, Mark Solms arată cores
pondențele dintre concluziile unor studii recente
din neuroștiințe și conceptele fundamentale ale
neuropsihologiei și ale psihanalizei. Nu numai că
găsește confirmările experimentale la care spera
Freud încă de la începuturile încercărilor lui de a

teoretiza psihanaliza, ci specifică și puncte în care
modelele psihanalitice curente se intersectează cu
alte științe, aducândune mai aproape de o clarifi
care a modului în care se naște conștiința. Izvorul
ascuns ne ajută să ne înțelegem propria experiență
subiectivă întrun mod diferit, arătând că între
sursa conștiinței și afecte există o legătură pro
fundă, concretă, dincolo de argumentele filosofice.
„În sfârșit, împăratul șia găsit niște haine!
Multe decenii la rând, conștiința a fost perce
pută ca un epifenomen, doar o iluzie care nu
prea poate duce la ceva concret. Abordarea lui
Solms, nouă și captivantă, vine din neurobio
logia modernă, dar acordă importanță și unor

idei mai vechi, freudiene. Cartea lui Solms e
pasionantă.“ (Nick Lane)
MARK SOLMS, psihanalist și neuropsiho
log, a descoperit mecanismele cerebrale ale vi
selor. Este cercetător în cadrul departamentului
de neuropsihologie de la Neuroscience Institute,
University of Cape Town. În anul 2000 a înființat
International Neuropsychoanalysis Society. Este
conferențiar onorific în neurochirurgie al Royal
London Hospital School și membru de onoare al
American College of Psychiatrists. A mai publi
cat The Brain and the Inner World (împreună cu
Oliver Turnbull, 2002). SDC
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Aplaudând cu lacrimi în ochi
Vizionasem online Toată liniștea din
lume în vederea selectării într-un
festival al independenţilor, era în
vremea pandemiei, teatrele jucau
cu 30 la sută din sală, pentru companiile non-etatiste o situaţie
sinucigașă financiar, procent total
insuficient pentru încasări care să
acopere cheltuielile cu utilităţi și
onorarii, dar voiam neapărat să-l
văd și live. E genul acela de spectacol care te invadează, care
pătrunde în tine până la nivel tisular prin subiectul despre care-ţi
vorbește și prin felul în care-ţi
vorbește.

Textul e scris de Mihaela Michai
lov și de Radu Apostol special
pentru Centrul de Teatru Educa
țional Replika din București, un
de sa născut creația aceasta (co
producție cu ADO), și tot special
pentru Katia Pascariu. Trioul de
artiști are o îndelungată experi
ență comună, e rodat estetic întro
serie de producții ce au impus mi
siunea asumată a companiei, tra
tarea teatrală a unor teme sociale
neglijate de mainstream și de
guvernanți. Creațiile lor sunt sem
nale de alarmă emoționale cu care
spectatorii părăsesc sala și care îi
tulbură, fără să poată face altceva
decât să le conștientizeze, primul
pas, de fapt, către înfăptuirea unor
schimbări.
Concepută pentru o echipă
precisă, piesa are calitatea dea se
potrivi perfect pe protagonistă. E
un one woman show care, în de
rulare, creionează și alte câteva
personaje, toate absente fizic, însă
foarte prezente, mai ales unul,
Marc „fratele mai mare, 16 ani“,
dar și „Luca, fratele mai mic, 14
ani“. Primplanul e al Mamei, din
ale cărei acțiuni scenice și vorbe
se naște narațiunea teatrală. Gra
dat, pe îndelete, culminând întrun
final ca o lovitură puternică în
plexul receptării. Care lămurește
și metafora din titlu, sinonimul
poetic al aneantizării ființei.
CUM TEATRALITATEA TE
CUPRINDE ÎN PLASA EI
Un dramaturg cu experiență in
ternațională, Mihaela Michailov,
și un regizor de nivel similar, cu
care consonează, au livrat un text
modern ce include în didascalii
toate detaliile scenice. Abundența
informațiilor „de lucru“ detaliază
practic fiecare secvență pe care

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

actrița o întrupează. Poezia scrii
turii atașează în crescendo studiat
un dramatism strecurat picătură
cu picătură, cantro perfuzie.
Care e storyul? O familie mo
noparentală, o mamă singură cu
doi băieți adolescenți, din care
unul, cel mai mare, cu autism sever.
Substraturile de teatru politic sunt
subtil, dar temeinic construite – și
aici, printre altele, e curajul mamei
de a mai avea un copil după cel
diagnosticat cu autism. Dramatur
gia coboară la nivel microuman,
condensează ritualurile zilnice ale
celor trei, reluate 5.840 de zile, câte
însumează 16 ani, moment al zilei cu
moment al zilei. Ritualuri repetitive,
căci autismul înseamnă interioritatea
de tip fortăreață, certitudinea zonei
de confort, concretizate aici în „Ma
ma... Mama sunt, Marc! Da. Mama
Marc. MamaArc. MaMarc...“, „Marc
mamaLucapatbună dimineața...
papucibaieperiuță... bucătărie...
masăfulgiiaurt... plasture... îmbră
cat... zgarda Dodo... papa Luca... ușă
scara blocului... trepte... afară... asfalt...
parc... leagăn... buufvânătaie... Rege
non... mașină... lanțlacăt...“.
Cei 16 ani de viață ai lui Marc
sunt rezumați în câteva faze de
copil neobișnuit în relație cu alți
copii, cu cei, să le zic, standard, re
latate de mama, la 3 ani, 5 ani, din
doi în doi.
Transferul către spectator al
acestui racursi biografic de 12 ore,
în timp teatral e atât de rafinat,
nici nuți dai seama cum teatrali
tatea te cuprinde în plasa ei emo
țională. Te afli la câțiva pași de
platforma unde actrița spune po
vestea care dă contururi unor vieți
ficționale cu solide ancore de rea
litate. Apoi ți se dă să prinzi lanțul
din plastic ori brățara de siguranță
cu care te legi concret de Marc cel
imaginar. Sau să ții tubul transpa
rent al ultimei perfuzii. Nu mai ești
doar privitor, devii participant la
experiența scenică. Toată liniștea
din lume evidențiază subteme

dure – dificultățile financiare ale
aparținătorilor, incluziunea doar
declarativă a copiilor speciali,
prejudecățile, mentalitățile îna
poiate, birocrația dosarului cu
șină, generalizările și prejudecă
țile care dezumanizează, tratarea
șablonardă a omului, lipsa de em
patie, incapacitatea dea înțelege
neobișnuitul.
VULNERABILITĂȚI ȘI
MATERNITATE TENACE
Katia Pascariu nu e la primul ei
solo. E stăpână pe toate tehnicile de
expresivitate, e o prezență radiantă,
cu un magnetism care te atrage in
stant și te menține alături până la
ultimele replici. Toate tensiunile
textului sunt translate în actorie, e
doar ea, personajele pe care le
poartă cu sine agregând întregul
spectacol. Se bazează pe câteva
proiecții video (Elena Găgeanu),
muzică (Alex Bălă), mișcare scenică
(Paul Dunca), pe niște obiecte sce
nice, vestimentație, o valiză, costu
mul foarte colorat al lui Marc
purtat pe umeraș, zgarda cățelului
eutanasiat (arcul acesta de ma
ximă sensibilitate e tușant până la
cer și înapoi!), o recuzită minimală,
de suport.
Închei cu o confesiune: la
final mia venit să plâng. Stăteam
în primul rând, Gabi Albu (sceno
grafie) mă așezase acolo (când
faci critică teatrală de atâta vreme
ca mine, nu mai ai cum vedea un
spectacol în clandestinitate) și
urmau să se aprindă luminile;
cum aș fi reprezentat eu breasla,
sobrietatea care i se asociază,
dacă aș fi aplaudat ștergândumă
la ochi?! Așa că miam reprimat
emoțiile. Dar cum să nuți dea la
crimile după tirul acesta care
țintește oxitocina când un reflec
tor a cărui lumină se stinge încet,
încet, te conduce simbolic către
toată liniștea din lume? Dacă
vreți să aflați la ce mă refer, faceți
în așa fel încât să vedeți spectaco
lul acesta. La București sau în fes
tivaluri. Eu mă opresc aici. Să
lăcrimez pe ascuns, pentru toate
mamele copiilor autiști. Despre
ele vorbește spectacolul acesta,
despre vulnerabilitățile și mater
nitatea lor tenace, despre pute
rea incredibilă de a se lupta cu
întregul univers pentru binele
puiului lor. Indiferent ce presu
pune acest bine. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU FILOSOFUL ȘI PROFESORUL ALEXANDER BAUMGARTEN

„Evul Mediu trebuie studiat ca să
ne eliberăm de propria modernitate
și să o putem judeca critic“
„Biblioteca medievală“ își propune recuperarea în cultura

secolului al XV-lea. Pentru mine este importantă în sine

română a unor nume fundamentale ale gândirii medievale.

existența acestei colecții pe piața de carte din România, iar fap-

Editate în formulă bilingvă și însoțite de câte un studiu edifica-

tul că în curând va apărea volumul cu numărul 50 mi se pare

tor, semnat de un specialist al domeniului, volumele conțin

senzațional. Acestea sunt motivele care m-au făcut să-i adresez

tratate integrale, foca lizate pe probleme și polemici centrale

câteva întrebări coordonatorului acestei colecții, prof. dr.

ale Evului Mediu latin, de la Sfântul Augustin până la începutul

Alexander Baumgarten.

NONA RAPOTAN

să formez colegi care să mă ajute.
A urmat întâlnirea providențială:
Polirom mia acceptat propune
rea și treptat, paulatim et pede
tentim, sa născut o instituție cu
50 de volume. Dacă îmi evaluez
corect puterile, mă simt undeva pe
la jumătatea drumului.

„Biblioteca medievală“ –
proiect cultural, proiect
editorial sau ambele?

Colecția „Biblioteca medievală“ sa
născut în anul 2003, aș îndrăzni
să spun că dintro imitatio Boethii,
și anume cu traducerea și comen
tarea Articolelor teologice ale lui
Boethius. De fapt, așa cum a înce
put Evul Mediu Latin, întrun
sens, așa a început și colecția.
Boethius dorea să ofere culturii
sale o terminologie, o problema
tică, niște soluții la problemele
culturale ale epocii, dar în același
timp să îi ofere autonomia și ca
pacitatea de a problematiza ape
lând la referințe interne și la o
tradiție școlară articulată. De
aceea șia dedicat viața traducerii
de opere filosofice în latină, orga
nizării școlilor, comentării aces
tor opere, scriinduși propria ca
podoperă filosofică numai atunci
când puterea politică ia luat
toate prerogativele culturale și
la condamnat la moarte. Plasat
convențional la începutul Evului
Mediu, Boethius este un bun
model pentru cultura română, iar
imitarea lui, modestă și participa
tivă pe cât ne este posibil la acest
arhetip, revine la înțelegerea
unor idei clare: cultura română,
mai cu seamă cea filosofică, sa năs
cut în umbra celei moderne și ia
moștenit termenii, afirmațiile, cu
ceririle, trufiile, tăcerile și eșecurile.
Închiși în cercul modernității, nu

O serie de titluri, atent
selecționate, care iată că a ajuns
la numărul 50. E impresionant
numărul, dacă ne gândim la
munca din spatele fiecărui volum. Puteți schița acest drum în
câteva cuvinte? Care sunt etapele prin care trece un volum,
astfel încât să ajungă în forma
finală la cititor?

vom putea niciodată să ne jude
căm propriul nostru timp. Putem
ieși din acest cerc cunoscândui
critic originile. Aceasta înseamnă
asumând tradiția din care ea sa
născut. Acea tradiție este Evul
Mediu grec, arab, ebraic, latin și
vernacular. A asuma această
tradiție înseamnă a ne maturiza
pe noi înșine. Asumarea poate
avea loc traducând, adică folosind
textele fondatoare ale unei culturi
pentru ca, prin trecerea lor co
mentată în propria limbă, să ali
mentezi propria limbă și cultură
cu o terminologie, o problematică,

niște soluții la problemele cultu
rale ale epocii, precum și de ai
oferi autonomia și capacitatea de a
problematiza apelând la referințe
interne și la o tradiție școlară arti
culată. De aceea, a ne dedica
viețile traducerii din aceste limbi
vechi poate chiar răsturna rapor
tul actual, foarte romantic, sub
care privim opera originală și tra
ducerile de acest fel: primele ni se
par mai importante decât ulti
mele; de fapt, în logica lui Boet
hius, cele dintâi merită să apa
ră doar atunci când nu mai pu
tem face nici un alt bine major

comunității culturale în care trăim.
Dintrun gând asemănător sa
născut această colecție. Miam pe
trecut anii studenției pe lângă
profesori destul de slab informați,
cu biblioteci mai mult decât pre
care, întro penurie de cultură
clasică dublată de un exces de za
vistie al figurilor intelectuale în
jurul unor probleme doar aparent
extrem contemporane. În ultimii
ani ai mileniului trecut, în mintea
mea lucrurile erau clare: mă sim
țeam motivat să fac liste, să con
stat ce ne lipsește, să organizez
șantiere de traduceri, să chem și

La început am putut publica au
tori latini și preponderent filoso
fie: Abelard, Scotus, Ockham,
Toma, Anselm, Eriugena. Dar con
ceptul de Ev Mediu în care cred, pe
care îl predau și spre care simt că
se îndreaptă în definitiv studiile
medievale internaționale acoperă
limbile Mediteranei. Greaca, ara
ba, franceza veche au început să
își facă loc între limbile în care
apar aceste ediții bilingve. Așa au
putut apărea autori precum Dio
nisie, Alkindi sau Christine de
Pisan. În planurile noastre se află
Maimonide, Avicenna, Averroes,
Damaschin, Ioan Italos și mulți,
mulți alții. Dar munca din spatele
fiecărui volum este mereu ace
eași. Mai întâi, există o judecată
culturală, prin răspunsul la între
barea: unde există un gol impor
tant, unde am putea oferi publi
cului un cap de pod din opera unui
autor? Apoi, este alegerea omului
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care traduce și comentează. Îi caut
cu lumânarea, cu persuasiune,
dragoste, dorință și invocație și
adesea îi găsesc. Uneori sunt admi
rabili colegi ai mei de generație, cu
care am avut cândva judecăți cul
turale asemănătoare. Alteori, sunt
medieviști, mai ales filologi, din
universitățile noastre. Alteori,
când pasiunea ajunge să fie imen
să pentru câte un text, mă dedic
lui de unul singur. Alteori, sunt
studenții mei cu care încep un
proiect de licență, de master sau
de doctorat, angajând un aseme
nea volum. Mai ales în cazul celor
din urmă, mă preocupă ca gestul
alegerii să fie relevant în numele
unei chemări interioare și facerea
cărții să fie ziditoare interior pen
tru traducător. Uneori totul mer
ge providențial. Alteori, mă simt ca
în nuvela lui Negruzzi, în care apăr
o cetate fugind de la un geam la
altul și trăgând salve de foc ca să
pară că o apărăm mai mulți. Am
bele situații sunt, în fond, omenești.
Dar munca la fiecare carte șia
schimbat, de mai bine de zece ani,
parțial sensul. La început publi
cam doar ediții bilingve și comentate
din autori editați. Am continuat și
așa, dar între aceste titluri șiau
făcut loc edițiile propriuzise de
text: așa au apărut în „Biblioteca
medievală“ autori precum Godes
calc de Nepomuk, Pelbart de Ti
mișoara și sunt plănuiți și în lucru
mulți alții. Aceasta înseamnă tran
scriere de manuscris (sau incuna
bul, după caz), stabilirea unei
stemma codicum, potrivit numă
rului de manuscrise rămase, stabi
lirea textului potrivit stemmei,
aparatul critic, în fine traducerea
și comentariul. Aceasta înseamnă
internaționalizarea colecției, inde
xată de altfel pe Google Books și
disponibilă pe Amazon: a publica
autori în premieră internațională.
Cu aceasta, primei funcții a
colecției, de dialog educativ cu cul
tura română, i se adaugă a doua, în
care textul original remorchează
limba română spre lumea savantă
a medieviștilor de pretutindeni.
Poate va veni și o a treia, în care un
medievist de oriunde ne poate
propune publicarea unei ediții de
text necunoscut, așa cum el ape
lează astăzi la edituri cunoscute
din toată Europa, indiferent de
limba lor.
Este ușor de înțeles acum care
sunt etapele prin care trece un
asemenea volum: propunere per
suasivă, verificarea sau chiar sta
bilirea textului original, traduce
rea lui, verificarea traducerii (o
muncă enormă și foarte solici
tanta), discutarea variantelor,

comentarea, trecerea prin consi
liul editorial și, desigur, clipa
aceea pe care orice autor o
cunoaște atât de bine, când cartea
se află înaintea ta și închizi ochii,
atingândo cu vârfurile degetelor
și îți spui în singurătate: „există“.
Colecția are un consiliu științific
al cărui rol principal constă în
selecția textelor, stabilirea
strategiilor de viitor și expertiza
manuscriselor. Cum ați ajuns
la componența sa? De ce este
nevoie de acest consiliu
științific?

Există mai multe funcții ale unui
asemenea colegiu. În primul rând,
a fost garanția prin notorietate,
iar la începutul începutului așa a
fost: am invitat un număr de per
sonalități internaționale, profe
sori pe care îi cunoscusem prin
stagiile mele de studiu, să facă
parte din boardul colecției, spe
rând în colaborarea lor și folosind
garanția numelor lor. Leam fost
foarte recunoscător pentru ac
ceptare, dar recunosc ca nu mia
prea folosit. Erau nume ornamen
tale și atât. Am reformat atunci
acest board, invitând colegi de
breaslă ca să muncească. Aceasta
înseamnă a trimite un manuscris
spre lectură, aceasta înseamnă a
te sfătui, a programa un titlu și a
discuta variante oportune sau
chiar a asuma o anumită linie a
colecției, așa cum se petrece de
exemplu cu distinsul profesor
George Grigore, care a oferit ani
la rând toate volumele cu text bi
lingv arab/ român. Fiecare dintre
colegi ma ajutat enorm în acest
timp, unii cu un gând bun, alții cu
o lectură riguroasă a unor vo
lume, alții prin propuneri edito
riale viitoare, cum este cazul distin
sei doamne profesoare Anca Crivăț,
angajată în proiectul traducerii
Etimologiilor lui Isidor, sau cazul
minunatei mele colege, doamna
Monica Brînzei, de la IRHT Paris,
care a oferit între multe altele vo
lumele de exegeză complemen
tară ale colecției (adică opere ale
lui Jacques Verger, Olga Weijers
etc.). Prezența în boardul colecției
a codicologului Adrian Papahagi,
filolog eminent, alături de istorici,
filologi, filosofi oferă o imagine
completă a domeniilor medievis
ticii. Am început însă să simt ne
voia unei a treia funcții a acestui
colegiu: cel de a pregăti o gene
rație de tineri medieviști, angre
nândui în mecanismele acestei
colecții care, iată, are o amploare
culturală, editorială și institu
țională. Sunt la vârsta la care am,
slavă cerului, primii doctori,

formați în Centrul de Filosofie
Antică și Medievală al Universității
BabeșBolyai din Cluj, cu care am
lucrat cot la cot în anii trecuți la ver
siunea română la Despre Treime a
lui Augustin, în curs de apariție la
Polirom, dar și la multe volume ale
colecției. Miaș dori treptat să îi
invit în boardul colecției, pentru a
munci alături de ei și pentru ami
oferi fericirea de a vedea că ei pot
face mai mult decât mine.
O serie de apariții editoriale bilingve, ceea ce presupune muncă de echipă: traducător, redactor de carte foarte bun. Aparatul
critic și studiile care însoțesc
fiecare traducere cer o documentare meticuloasă și o acribie
de top. Care este titlul care v-a
dat cele mai multe bătăi de cap?

Mie greu să spun, pentru că la
fiecare volum munca este foarte
diferită. A fost o muncă asiduă din
punct de vedere filologic cu Godes
calc, editat pe manuscrisul BJ1499
de la Cracovia, a fost o muncă
atentă, migăloasă și pasionantă în
a interpreta filosofic capodopera
lui Bernard din Clairvaux Despre
considerare, a fost o muncă pasio
nantă și istovitoare (nu rezistam
mai mult de 23 fraze pe zi) de
înțelegere a structurilor frazei lui
Gerard din Cenad, cu Deliberarea
asupra imnului celor trei tineri, ce
lebra capodoperă scrisă pe malul
Mureșului în secolul al XIlea.
Munca este diferită, dar de fiecare
dată bucuria este aceeași. Probabil
că o mai încearcă cosmonauții
când privesc spre pământ în întu
neric și văd acolo o lumină, dincolo
alta, și tot așa.
Spuneați la un moment dat că
„«Biblioteca medievală» este un
concept, un efort și, în același
timp, o școală de studii medievale“. Mai este de folos astăzi o
școală de studii medievale? Pare
tendențioasă întrebarea, în fapt
mă întreb dacă lumea își dă seama ce eforturi trebuie să facă
specialiștii în medievistică ca să
mențină în orizontul cunoașterii
această epocă istorică.

Evul Mediu trebuie studiat ca să
ne eliberăm de propria moderni
tate și să o putem judeca critic. El

Studiul Evului
Mediu este o școală a răbdării.

trebuie studiat pentru ai dizolva
determinările temporale conven
ționale întro lungă istorie a euro
penității noastre. El trebuie stu
diat pentru a ieși din europocen
trism măcar spre limitele Medite
ranei. El trebuie studiat pentru a
înțelege ce înseamnă de fapt gândi
rea și de ce este ea condiționată de
sintaxa și morfologia unor limbi ori
ginare, cum sunt cel puțin latina și
greaca. El trebuie studiat pentru a
înțelege ce legătură profundă exis
tă în cultura noastră între practi
cile instituționale și ritmul subiec
tiv al reflecției și cerințele colective
ale dialogului. El trebuie studiat ca
să înțelegem de ce avem nevoie de
universitate și ce practici intelec
tuale ne definesc ca oameni care își
asumă istoria propriei culturi.
Apoi, indirect, studiul Evului Mediu
este o școală a răbdării, în care
înveți că poți spune ceva după ce ai
cercetat atent ce spun sursele, ce in
dică manuscrisele, ce sens spiritual
sau instituțional se ascunde în spa
tele mesajului și care este exact sen
sul filologic al textului pe care îl
stabilești pentru al interpreta isto
ric sau filosofic ulterior.
De ce Polirom și nu altă editură
gazdă pentru „Biblioteca medievală“?

Inițial, începusem și colecția „Sur
se clasice“ la Humanitas, în 2005,
dedicată autorilor antici. Cred
însă că ține de normalitatea spiri
tuală a fiecăruia dintre noi ca la
început să fii smintit, să crezi că le
poți face pe toate, iar apoi treptat
să te așezi pe un teren mai res
trâns, dar mai sigur. Lucrând de
aproape două decenii cu Editura
Polirom, mia devenit a doua casă
în sens instituțional, pe lângă
Universitatea „BabeșBolyai“ din
Cluj, unde sunt profesor de filoso
fie medievală. Față de Polirom
simt o imensă recunoștință pen
tru că susține „Biblioteca medie
vală“, trebuie să o spun foarte
cinstit; recunoștință în primul
rând deoarece îmi este evident că
împreună credem în aceleași idei:
că sursele fundamentale ale cultu
rii noastre, odată editate bilingv și
savant, pot avea o funcție terapeu
tică în cultura română, că putem
fi mai maturi în sens spiritual, mai
deschiși pentru dezbatere, că in
strumentele noastre de dialog vor
fi mai rafinate și mai eficiente
când disponibilitatea pe piața de
carte a acestor surse ne va deter
mina cu adevărat să le folosim.
Trei autori preferați din rândul
celor publicați în „Biblioteca
medievală“? De fapt, mai corect
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ar fi să vă cer primele trei titluri
care vă vin în minte atunci când
vă întreabă cineva despre
această colecție pe care o
coordonați.

Bernard, cu Despre considerare,
pentru că lam interpretat în stu
diul meu ca pe un precursor al lui
Carl Schmitt și Giorgio Agamben,
sperând să trezesc rumoarea pu
blicului. Petrus Damianus, cu
Despre omnipotența divină, pen
tru că lam interpretat în studiul
meu ca pe un romancier de anver
gura celor sudamericani con
temporani, prin forța metaforelor
sale, crezute mult timp simple
exerciții de logică. Sau, poate, să
mă opresc la Gioacchino din Fio
re, încă în curs de apariție, despre
care au scris mult Eliade și Cu
lianu, dar pe care încă nimeni nu
la citit în limba română.
Ce-ați dobândit, personal,
îngrijind această colecție?

Sentimentul că înving prin cul
tură istoria. Este ceva asemănător
cu ce am simțit de fiecare dată când
o vizitam pe regretata profesoară
de filologie clasică Lucia Wald, la
București. Mă lua deoparte, îmi
dădea ciocolată și cafea bună, mă
punea la birou, se așeza firavă și
vârstnică între tezele de doctorat
pe care tocmai le citea și mă privea
cu ochi scăpărători dictândumi
planuri editoriale privind opera lui
Augustin care se întindeau, adu
nate aritmetic, la peste un secol.
Spunea așa, parcă o și aud: De tri
nitate, 5 ani; Contra Academicos, 3
ani; De civitate, 6 ani etc. Și eu
notam și îi zâmbeam fascinat și în
drăgostit de puterea și credința pe
care o emana. Cu „Biblioteca me
dievală“ nu fac decât să aplic ce am
învățat, nu e nimic original.
Ce aveți în pregătire, care sunt
titlurile la care se lucrează deja?

Va fi curând ediția unui tratat ano
nim Despre suflet și facultățile sale,
foarte important pentru istoria in
trării averroismului în lumea latină.
Apoi, antologia Auctoritates Aristotelis,
de pe care învățau cultură peripatetică
studenții în universitățile medievale.
Apoi, Summulae logicales, al lui Pe
trus Hispanus, principalul manual
de logică al Evului Mediu. Se lu
crează la Roman du Renart, se lu
crează la Opiniile locuitorilor cetății
ideale a lui Alfarabi, la Tratatul celor
opt capitole al lui Maimonide. Iar în
computerul meu se naște, delicat și
singuratic, ca o floare a deșertului
menită să răstoarne filosofia istoriei,
Manualul pentru lectura Apocalip
sei a lui Gioacchino din Fiore. Și
multe altele. SDC
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LAUREAȚII GALEI PREMIILOR
UNITER 2022
l

Premiul pentru cea mai bună
regie (Premiul „Lucian Pintilie“):
Horia Suru pentru regia integra
lei Trilogia minelor de Csaba Szé
kely, Teatrul Dramaturgilor Ro
mâni, București

Luni, 4 iulie, la Palatul Culturii din Bistrița a avut
loc ediția cu numărul 30 a Galei Premiilor
UNITER. Întreaga Gală a fost o reverență
adusă omului de cultură Ion Caramitru,
președintele uniunii timp de 31 de ani, inițiatorul acestui program. Regia spectacolului a
fost semnată de Radu Afrim, iar scenograﬁa
de Irina Moscu. Prezentatorii Galei: Raluca
Aprodu și Emilian Oprea.

PREMIILE
l

Premiul de Excelență – In me
moriam Ion Caramitru
l Premiul pentru cel mai bun
actor în rol secundar: Csaba László
pentru rolul Zita Szilveszter din
spectacolul Grand Hotel Pasărea
Retro, textul și regia Radu Afrim,
Teatrul Național TârguMureș –
Compania „Tompa Miklós“
l

Premiul pentru dezvoltarea
spectacolului de musical în Ro
mânia: Răzvan Mazilu.

l Premiul pentru întreaga activi
tate scenografie: Adriana Grand

Premiul pentru cea mai bună
scenografie: Cosmin Florea pen
tru scenografia spectacolului Trei
piese triste, după Maurice Mae
terlinck, scenariul și regia Radu
Afrim, Teatrul Național „Vasile
Alecsandri“ Iași
l Premiul pentru cel mai bun
actor în rol principal: Lóránd Váta
pentru rolul Lopahin Iermolai
Alexeevici din spectacolul Livada
de vișini de A.P. Cehov, regia Yuri
Kordonsky, Teatrul Maghiar de
Stat Cluj

l Premiul pentru întreaga activi
tate actor: Virgil Ogășanu
l Premiul pentru creativitatea
video designului și mappingului
în spectacolul Plugarul și Moartea,
dramatizarea și regia Silviu Purcă
rete, Teatrul Național „Vasile Alec
sandri“ Iași: Andrei Cozlac

n

Interplanetar de Ana Sorina
Corneanu
n Un basm urban de Norbert Boda
n Machu Picchu de Radu Popescu
n Contrabasistul de Lucian Uegrin

l

Premiul pentru critică de tea
tru: Călin Ciobotari

l

Premiul pentru cea mai bună
actriță în rol principal: Nicoleta
Lefter pentru rolul Svetlana Alli
lueva din spectacolul Aici Mos
cova de Iulia Pospelova, regia
Catinca Drăgănescu, unteatru
București

l Premiul pentru rolul educativ al

proiectului de teatru și muzică
Clasic e fantastic – copilăria mari
lor muzicieni. Premiul a fost ridi
cat de Irina Sârbu și Monica Ciută.

*

l

l

Premiul pentru cea mai bună
actriță în rol secundar: Gabriela
Popescu pentru rolul Fräulein
Schneider din spectacolul Caba
ret, libretul de Joe Masteroff,
după piesa lui John Van Druten și
povestirile lui Christopher Isher
wood, regia, coregrafia și costu
mele Răzvan Mazilu, Teatrul
Odeon București

l Premiul pentru cel mai bun
spectacol:Plugarul și Moartea de
Johannes von Tepl, dramatizarea
și regia Silviu Purcărete, Teatrul
Național „Vasile Alecsandri“ Iași.
Premiul a fost ridicat de Cristian
HadjiCulea, directorul Teatrului
Național „Vasile Alecsandri“ Iași.

l

Premiul pentru întreaga activi
tate actriță: Dana Dogaru

l

Premiul pentru întreaga activi
tate regie: Andrei Belgrader – in
memoriam. Premiul a fost ridicat
de Mariana Augustin Belgrader,
sora regizorului.
l Cel mai bun debut: Oana Jipa
pentru rolul Connie din spectaco
lul Efecte secundare de Lucy
Prebble, regia Vlad Bălan, untea
tru București

Premiul pentru Cea mai bună
piesă românească a anului 2021,
program derulat sub egida Casei
Regale a României: Oana Hodade,
pentru piesa Scene din viața fami
liei Stuck

l Premiul pentru susținerea con
stantă a tinerilor regizori: proiec
tul COMEDIA ȚINE LA TINEri de
la Sala Nouă a Teatrului de Come
die București. Premiul a fost ridi
cat de Monica Similea, directorul
adjunct al Teatrului de Comedie.

În selecția finală au mai fost
nominalizate următoarele piese:
n Feedback Alba ca Zăpada de
Radu F. Alexandru

l Premiul pentru cel mai bun
spectacol de teatru TV/ Teleplay:
Ziua Z de Ionuț Sociu, regia Bobi
Pricop, Teatrul de Stat Constanța.

l

Premiul a fost ridicat de Erwin
Șimșensohn, directorul Teatrului
de Stat Constanța.
l Premiul pentru cel mai bun spec
tacol de teatru radiofonic: Un secol
de teatru românesc la Chișinău –
Revanșa memoriei interzise, scena
riul Mariana Onceanu, adaptarea
radiofonică Magda Duțu, regia ar
tistică Petru Hadârcă, Societatea
Română de Radiodifuziune. Pre
miul a fost ridicat de Petru Hadârcă.
l Premiul pentru valoarea proiec

tului original: Hektomeron inițiat
de Vlad Drăgulescu la Teatrul
Național „Marin Sorescu“ Craiova

PREMIU GĂZDUIT
l

Premiul British Council a fost
acordat de Andrew Glass, directo
rul Consiliului Britanic, proiectu
lui Cultură’n Șură pentru pro
movarea accesului la cultură în
mediul rural. Premiul a fost ridi
cat de actrița Florentina Năstase
și de inițiatorul și managerul pro
iectului, Victor Olăhuț.

Au prezentat premii
și au anunțat câștigătorii:
n Alteța Sa Regală Principesa
Sofia a României,
n Ioan Turc (Primarul Municipiu
lui Bistrița),
n Dragoș Buhagiar (președintele
UNITER),
Ovidiu Buluc (președintele
Fundației „PROCULTURA” Magda
lena și Ovidiu Buluc), Marcel Iureș,
Ioana Bugarin, Mircea Bravo, Mar
cel Lupșe, Marina Constantinescu,
Ada Milea, Mirela Oprișor, Nicu
Mihoc, Rodica Mandache, Adrian
Titieni, Mariana Mihuț.

PARIUL
PUBLICULUI
l Debut: Réka Oláh și Fanny Nagy
l Cel mai bun spectacol de teatru
radiofonic: Cazul Tudor Vladimi
rescu
l Cel mai bun spectacol de teatru
TV / Teleplay: Ziua Z
l Premiul pentru critică de teatru:
Călin Ciobotari
l Cea mai bună scenografie: Cris
tina Milea
l Cea mai bună actriță în rol se
cundar: Tamara Popescu
l Cel mai bun actor în rol secun
dar: Vlad Udrescu
l Cea mai bună actriță în rol prin
cipal: Ana Bianca Popescu
l Cel mai bun actor în rol princi
pal: Lóránd Váta
l Cea mai bună regie (Premiul „Lu
cian Pintilie“): Balázs Benő Fehér
l Cel mai bun spectacol: Hoții SDC
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Jazz City: oaza
de liniște ascunsă
în Copou
CLAUDIA PINCOVSKI

Desfășurată întro săptămână cu
arșiță deplină, cea dea doua ediție
a festivalului Jazz City a venit (și a
și trecut) ca o briză rapidă de vară.
A adus cu ea un total de 16 artiști,
atât din țară, cât și din afară, pe
care ia împărțit între două scene:
cea amplasată la Turnul de Pa
rașutism din Parcul Copou,unde
accesul a fost pe bază de bilet, și cea
din Parcul Expoziției, cu intrare
gratuită.
Deși pitită întrun colț al Co
poului, scena principală era greu
de ratat. Încă de la intrarea în parc
puteai auzi ecourile muzicii cum
răsunau printre alei și te îndru
mau să le urmezi. Imediat ce pă
șeai în micul luminiș uitat de
umbra copacilor care se înalță în
restul parcului, erai copleșit de o
dogoare ce părea căți ia respirația
pentru câteva secunde. În su
prafața îngrădită au fost ridicate
două corturi sub al căror acoperiș
te puteai feri de soare. Chiar în fața
scenei, acolo unde și umbra parcă
era mai îndeajuns, oamenii își tră
geau beanbagurile colorate și se
așezau alene, poposind pe același
loc pentru ore în șir.
CUM FACEM JAZZ DIN
FOLCLOR EBRAIC
Însărcinați cu deschiderea festiva
lului, băieții de la Mark Oselski Trio
neau întâmpinat degajați, glumeți
și lipsiți de emoții. Au urcat pe
scenă de parcă era a doua lor casă,
ca după ce șiau luat instrumentele
în brațe să fie absorbiți în propria
transă timp de o oră.
Energia de pe scenă a rămas
constantă, iar, indiferent de trece
rile de la un registru la altul,
băieții au rămas la fel de entu
ziaști. Mark, cocoțat pe un scaun
în spatele clapelor, abia putea sta
așezat. Se ridica la fiecare parte
mai intensă și părea copleșit pe în

totalitate de ceea ce cânta. „Astea
sunt apele în care mă simt mereu
bine, nu contează în ce țară sau în
ce oraș mă aflu, mai ales dacă sunt
cu băieții, alături de care cânt de
mulți ani, e fantastic“, mia spus
Mark Oselki la finalul concertu
lui, când își trăgea răsuflarea as
cuns în spatele scenei.
Lăsați în repaus timp de 20 de
minute, spectatorii au rămas pa
ralizați întro stare de toropeală,
întinzânduși brațele înspre soa
rele care stătea să apună și împin
gânduși picioarele desculțe în
firele de iarbă uscată.
COPILUL MUZICII
Când muzica a reînceput, Andra
Botez lea luat locul băieților Mark
Oselski Trio. În brațe cu Nadia, fiica
ei cea mică, pe care a ținuto lipită
de piept tot timpul concertului,
Andra a compus un dans din miș
cările fluide ale mâinilor, urmate de
cap și de picioare.
„Vom face o poveste frumoasă,
în care ne vom exprima emoțiile
prin muzică, prin sunete“, ne spune
înainte de a se arunca întro altă
melodie, în care face salturi de la o
notă înaltă la alta, dânduți impre
sia că sar putea să rămână fără
voce în orice moment. „Vedeți cum
se construiesc poveștile? Încep așa,
frumos, încet și apoi se produce o
transformare“, ne explică mai de
parte, când termină de cântat.
Adusă parcă de apropierea
ultimului concert, cel susținut de
Jazzappella, a început să se facă
simțită și răcoarea serii. Înșirați
unul lângă celălalt, soliștii trupei
au început timid să umple spațiul
cu muzică a cappella, trecând
prin piese cunoscute, rearanjate
în variante proprii, astfel încât te
trezeai fredonândule fără să îți
dai seama de unde știi versurile.
CĂLDURĂ CU STRIGĂTURI
A doua zi de festival vine cu ace
eași căldură, umană și caniculară.

Pe scena din Parcul Copou se
desfășoară Blazzaj, cu amestecul
de acid jazz, funk, metal, electro
nic și tot ce au mai avut chef tru
peții. Cei peste 20 de ani de cântat
împreună se simt bine, iar acidi
tatea lor nu se oprește numai la
sunete, ci se răsfrânge și din ver
surile pe care Tavi Horvath (Vita)
le aruncă pe scenă, în ritmuri de
spoken word, așa cum face uneori
și cu o altă trupă a sa, Implant
pentru Refuz.
Încărcătura socială și critica
societății sunt la ordinea zilei
pentru Blazzaj, care amestecă
trompeta cu percuția și cu clavia
turile întrun eclectism ce este de
fiecare dată același, dar complet
diferit. Din păcate, trupa cântă
destul de rar, de doar câteva ori
pe an, ceea ce a făcut ca expe
riența concertului la Iași să fie cu
atât mai importantă, o ocazie rară
cu păsări rare.
Dar și Trigon Jazz, trupa din
Republica Moldova e formată din
tot păsări rare. Stilul său nu are
mai nimic de a face cu Blazzajul de
mai sus, ci se leagă de folclor. Sau,
cum se mai zice azi, ethno jazz. Cu
o experiență concertistică impre
sionantă, care ia dus prin toată
Europa și printro parte a Asiei,

cvartetul condus de Anatol Ște
făneț sa desfășurat în splendoa
rea sa în Parcul Expoziției vreme
de mai bine de un ceas. Aici publi
cul a fost mai numeros decât la
Turnul de parașutism, dar mie
foarte greu să ofer un număr. Ori
cum, senzația de înăbușeală a fost
stăvilită de arborii din parc, ceea
ce nu se întâmpla la scena cealaltă.
Dacă la scena de jos simțeai
cum te înăbuși, la cea de sus verdele
parcului nea mai apărat puțin de
caniculă. Și aici a fost cu strigături:
membrii trupei șiau folosit vocile
ca instrument, nu cu versuri, ci pur
și simplu ca sunet, pentru a com
pleta sonoritățile scoase din cele
lalte instrumente. O încheiere
frumoasă a zilei de sâmbătă.
ÎNȚELEGEM ȘI FRANCEZA
Deja obișnuiți cu zăpușeala, ul
tima zi de jazz în Copou nu nea
mai prins pe picior greșit. Am
pornit de data asta spre scena din
Parcul Expoziției, în speranța că
vom da de mai multă umbră și de
o adiere mai puternică a vântului.
Sus am dat și peste John Mantucci
Trio cântând în fața unei mulțimi
de oameni ce roia dintro parte în
alta a aleii, plimbânduse printre
rulotele și corturile cu mâncare
sau alunecând cu rolele mai
aproape de scenă.
În pauzele scurte făcute de
băieți pentru a vorbi cu publicul,
muzica folclorică de la Casa Vână
torului aproape le acoperea vo
cile, împingândui parcă spre a
cânta mai departe.
După experimentul eclectic al
muzicii suprapuse, am pornit în
apoi înspre scena din Parcul Co
pou, acolo unde membrii Ioan
Streba Balkans Jazz – Gipsy Blues
erau deja cocoțați pe scenă, pre
gătiți săși înceapă concertul. Plecat
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din Iași de 27 de ani, Ioan Streba a
cântat „peste tot“, mai puțin în Ro
mânia, așa cum mia spus la finalul
concertului. Scena de la Jazz City
este prima din România care la
găzduit pe artistul care a fost mult
timp profesor de jazz în Franța,
unde locuiește și acum.
Solistul a cântat timp de mai
bine de o oră, făcând trecerile de la
o piesă la alta printrun scurt dis
curs, în care îi puteai simți, pe ici,
pe colo, accentul franțuzesc. Modul
în care încerca să găsească expri
marea potrivită și să transmită me
sajul dorit îl făcea să pară, din când
în când, un băiețel emoționat care
urcase pentru prima dată pe scenă.
Aceeași barieră lingvistică a
apărut și cu Avalon Jazz Band &
Tatiana EvaMarie, dar a fost
depășită rapid atunci când solista
a început să vorbească în română,
cu un accent pe care nici nu știai
de unde săl iei. Se poticnea în cu
vinte șiși lăsa capul în jos,
rușinată parcă, doar ca mai apoi
săl ridice și să ne zâmbească larg.
„Miemi place muzica din Paris“,
ni se destăinuie ea înainte de a ne
împărtăși o poveste mai lungă
despre cum a ajuns săi placă și
muzica românească, prin inter
mediul unei piese de Edith Piaf
(Johnny, tu n’est pas un ange). O
melodie cu un lung istoric; scrisă
în 1936 de Richard Stein, pe ver
suri de Liviu Deleanu, compusă
pentru Maria Tănase, piesa a
ajuns să fie plagiată de chitaristul
Les Paul, care în 1953 a folosit in
tegral linia melodică în Johnny is
the boy for me.
În final, pe lângă muzică și
artiști, Jazz City îți permite să res
piri, să te bucuri de muzică alături
de prieteni, să moțăi la soare sau
să citești acompaniat de melodiile
unor artiști locali, naționali sau
internaționali. SDC
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Mihai Radu –
Repetiție pentru
o lume mai bună
„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment
din romanul Repetiție pentru o lume mai bună, de Mihai Radu,
care va apărea în curând în colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Erau mulți și cei pe care îi pierdu
sem din grupul de la „Mecanică
Fină“. Printre ei, Generalul. Genera
lul era căpitan de poliție în rezervă.
Dar îi spuneam Generalul tocmai
pentru că era căpitan. Un munte de
om. La pensie se îndrăgostise de o

putoare de 40 de ani, o lipitoare
carel chinuia teribil cu mofturile
ei, dar care îi făcea sex oral
oriunde și oricând avea Generalul
chef.
Odată nea povestit că a duso
la mare, a cheltuit vreo trei mii de
euro cu ea întrun weekend, iar în
timp ce tipa io sugea în toaleta unei
cârciumi, ia zis:
— Cățelule, că așa îl alinta,
Cățelule, îți miroase fundul a po
ieniță.

CARTEA
Realitatea adulţilor este complet diferită de realitatea copiilor –
la asta se gândește Paul în ultima zi din noiembrie, în timp ce-și
așteaptă tatăl în faţa azilului „Conacul Speranţei“, care urmează
să fie închis. Faptul că este nevoit să-l ia acasă pe bătrânul diagnosticat cu demenţă nu este decât o altă provocare dintr-un lung
șir: divorţul de Mădălina, pierderea mamei, legătura stranie cu
fiica sa plecată în străinătate, relaţia paradoxală cu fosta lui soţie,
care îl roagă să-i recupereze căţelul ţinut ostatic de iubitul pe care
chiar ea l-a trădat. Peste toate acestea, odată cu moartea tatălui
său, Paul dezvăluie un secret din trecut care a tulburat vieţile tuturor. Protagonistul încearcă din răsputeri să facă faţă tuturor
acestor provocări, reușind în final să evadeze din capcana propriei moralităţi. Un roman sinuos, ce urmărește complexităţile
interioare ale omului care își simte viaţa trecând pe lângă el,
cu efecte profunde asupra cititorului.

Șiacum se mai râde de asta
când ne amintim de General, iar
Robi strecoară: „Auzi, îi mirosea
curul a poieniță. So fi șters cu
hârtie deaia cu mușețel!“.
Generalul era deo gelozie
morbidă, iar noi toți îi hrăneam de
monul cu tot felul de mizerii. Am
observat asta, omul are pornirea de
a crede mai ușor în lucrurile care îl
vor pierde decât în cele care îi aduc
speranță, iar ușor, ușor începe chiar
să le ajute să se întâmple, găsinduși
eliberarea în momentul în care tot
cerul se prăbușește ca un acoperiș
deasupra lui.
După câteva luni de miere și
de miros de poieniță, după wee
kenduri la munte și la mare, după
aproape treizeci de mii de euro
cheltuiți, Generalul a început so
verifice noaptea, o suna și o punea
săi spună ce se află sub pat, lângă
piciorul patului, ca să vadă dacă
este întradevăr acasă, așa cum
susținea Mariana, căci Mariana o
chema. Generalul lăsa tot felul de
semne prin casă când era la ea,
tocmai pentru ca apoi so verifice.
Atunci, când cu piciorul patului,
Generalul lăsase un bilețel pe
care scrisese „Te iubesc și pe tine
și pe pizda ta la fel de mult, Ma
riano!“. Numai că Mariana, oricât
zicea ea că e acasă, nu găsea nimic
la piciorul patului, ba după câteva
minute de urlete, a închis. A urlat
și Generalul atunci cum numai pe
câmpul de luptă o fac generalii,
dar ceva se stricase pentru tot
deauna între el și Mariana. Atunci
a început săi scrie mesaje lungi.
Mesajele începeau cu „Te iubesc,
Mariano, ești totul pentru mine...“,
dar în timp ce își exprima senti
mentele frumoase, Generalul nos
tru își amintea ce jigodie era
Mariana, iar sufletul i se întuneca
și tonul se schimba, o făcea curvă

plină de boli și nenorocită. În
cheia mesajele cu amenințări și
blesteme. Câte mesaje de genul
acesta îi trimisese Generalul Ma
rianei? Multe, adică la proces a in
trat un domn care abia le ținea în
brațe, îndosariate.
O doamnă judecătoare tâ
nără a spus că îi este jenă de jena
Generalului să citească ce scrie în
mesaje. Ia interzis să se mai apro
pie de Mariana, ia făcut morală,
apoi ia zis:
— Nu vă gândiți cum se simte
și nevasta dumneavoastră, că văd
că sunteți căsătorit!
Au fost câteva clipe de tăcere,
noi stăteam toți în bănci și tră
geam cu ochiul la soția Generalu
lui, care stătea singură, în picioa
re, rezemată de perete. Apoi, Ge
neralul a spus:
— Soția e bine, doamna jude
cător.
Iar soția a ridicat mâna, astfel
încât judecătoarea să vadă că este
bine, întradevăr, așa cum spunea
și bărbatul ei.
Întrun final, Generalul a ui
tato pe Mariana, dar apoi sa îm
bolnăvit. Cancer la plămâni, șase
luni a mai trăit, însă a făcuto senin,
dezlegat de toate caznele Marianei.

AUTORUL
MIHAI RADU (n. 1977) a absolvit
Facultatea de Filosofie din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași. Este jurnalist la
săptămânalul „Caţavencii“ și scrie
pentru emisiunea Starea Naţiei.
După volumul de proză scurtă
Hobby și alte povestiri, apărut în
2009, a publicat, împreună cu Simona Tache, Femeile vin de pe Venus, bărbaţii de la băut (2013) și
Bărbaţii vin de pe Marte, femeile de
la coafor (2015). De același autor,
la Editura Polirom au mai apărut
romanele Sebastian, ceilalţi și-un
câine (2014), Extraconjugal (2017,
2018) și Contaminare (2019).

Țin minte că am vorbit cu el vineri,
pe 31 decembrie dimineața, mia
spus că se simte așa și așa, că nu
prea are putere, dar că o să fie mai
bine din primăvară. A murit a
doua zi, pe 1 ianuarie, am mers toți
pe la el, am sunato și pe Mariana,
a plâns la telefon, dar nu a venit
nici măcar săl vadă la înmormân
tare. Ce tăcută și simplă e totuși
trecerea de la cineva care este la ci
neva care nu mai este. SDC
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SEMNALE EDITORIALE

Dominic Sandbrook,
Aventuri în timp.
Primul Război Mondial
Ilustrații de Edward Bettison
Traducere din limba engleză
de Mircea Pricăjan
Vârsta recomandată: 10 +
Duminică, 28 iunie 1914. La Sa
rajevo, un tânăr bosniac trage
un foc de armă și îl ucide pe
prințul moștenitor al Austro
Ungariei. Atentatul fusese pus
la cale de naționaliștii sârbi.
Iar ceea ce a urmat a fost cu
mult mai cumplit decât orice
șiar fi putut imagina cineva.
AustroUngaria se răzbună
și declară război Serbiei, știind
că Germania va fi de partea sa.
Rusia ia apărarea Serbiei. Apoi
Germania declară război Fran
ței și atacă Belgia neutră. Marea
Britanie sare în apărarea Belgiei.
Celor două tabere beligerante –

Puterile Centrale și Antanta – li
se alătură Bulgaria, Imperiul
Otoman, Italia, Japonia și, întrun

final, Statele Unite. A fost o în
cleștare uriașă, cu zeci de mi
lioane de combatanți și victime.
În teatrele de luptă au fost folo
site cele mai moderne arme ale
vremii: zepeline, avioane, sub
marine și cuirasate, gaze toxice,
chiar și cele dintâi tancuri. Dar
dincolo de toate au fost oamenii,
cei care au dus greul războiului.
Nu doar soldați și marinari, piloți
și comandanți, ci și infirmiere,
șoferi de ambulanțe, cercetași și
muncitoare din fabrici. Cartea
de față este povestea lor – a epo
peii vaste și teribile a Primului
Război Mondial sau, cum i sa
spus la vremea aceea, Marele
Război. Mulți sau rugat să nu
mai existe un altul. Dar nu a fost
așa – și curând cerurile Europei
se vor întuneca din nou...

Dominic Sandbrook,
Aventuri în timp.
Alexandru cel Mare
Ilustrații de Edward Bettison
Traducere de Petru Iamandi
Vârsta recomandată: 10 +
Alexandru are un vis măreț: să fie conducătorul
întregii lumi. Așa că pleacă de acasă, din mult iu
bita sa Macedonie, împreună cu prietenii din co
pilărie și cu calul Bucefal, să șil împlinească.
Dominic Sandbrook ne este ghid prin deșer
turile Egiptului, la oracolul din Siwa, prin zăpe
zile din munții Persiei, prin Afganistan și până
în India, urmărind expedițiile incredibile ale lui
Alexandru, dea lungul cărora acesta îi învinge
pe toți cei care i se opun. Căci orice este posibil
cu ajutorul zeilor...

AUTORUL
DOMINIC SANDBROOK este pasionat de istorie de când
a citit cărţile pentru copii publicate de Ladybird. Ca istoric, a scris opt cărţi pentru adulţi. De asemenea, a
prezentat mai multe documentare TV realizate de BBC,
pe subiecte precum călătoriile în timp, invaziile
extratereștrilor, filmele cu James Bond și poveștile cu
Harry Potter. Cartea lui preferată este Stăpânul inelelor.
Echipa sa de fotbal favorită este Wolverhampton Wanderers. Locuiește în Oxfordshire împreună cu soţia și
fiul său, Arthur. Arthur a fost cel care a avut ideea seriei
Aventuri în timp, după o vizită a familiei la Muzeul Imperial al Războiului. Acum este consultant principal al
cărţilor în ce privește bătăliile.
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Cum a metal(l)izat
Stranger Things
topurile din 2022
Se poate spune că piesa Master of Puppets, lansată de trupa
californiană Metallica pe albumul omonim din 1986, se bucură de
o nouă tinerețe astăzi, după ce a fost parte integrantă a celui mai
„epic“ moment din ﬁnala ultimului sezon al serialului Stranger Things.
În același timp, această piesă emblematică pentru genul thrash metal
a putut ﬁ descoperită de un public care, cel puțin până acum, nu a
fost interesat de heavy metal.
Dar, cu acest moment „metallic“,
serialul Stranger Things șia con
firmat, pe lângă uriașul succes de
public, și noul rol, cel de a resus
cita și a da o nouă tinerețe hituri
lor vechi de câteva decenii, dintro
perioadă privită cu tot mai multă
nostalgie chiar și de cei care nu
erau născuți atunci.
Stranger Things, sezonul 4, are
un soundtrack excelent, bazat pe
hituri optzeciste. A atras din nou
atenția asupra piesei de mare suc
ces Worlds Apart de la Journey,

pe urmă a propulsato în stratos
fera topurilor muzicale pe Kate
Bush și uitatul ei hit Running Up
That Hill. Acum este rândul trupei
Metallica, iar Master of Puppets
nu este doar o piesă ce apare pe
coloana sonoră, face parte inte
grantă din scenariu. În finala se
rialului, iubitul personaj Eddie
Munson (jucat de britanicul Jo
seph Quinn), întruchipare per
fectă a rockerului licean neadap
tat de acum câteva decade, cântă
piesa Metallica întrun moment

culminat, pentru a atrage stolul
de lilieci demonici din dimensiu
nea infernală Upside Down, sacri
ficânduse eroic pentru prietenii
săi. „Când am citit scenariul, miam
dat seama că e un moment perfect
realizat. Am simțit că lumea din
serial este singura în care o astfel
de secvență ar putea exista fără a
fi ridicolă“, a comentat actorul Jo
seph Quinn, care sa pregătit spe
cial pentru a interpreta cât mai
credibil acest moment din serial.
Căci Quinn chiar cântă această
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piesă pe coloana sonoră, cel puțin
parțial, pe deasupra unei înregis
trări profesioniste. „Am avut no
roc că am învățat să cânt la chitară
când eram mai tânăr, deci aveam o
bază. Nu sunt un interpret foarte
bun, dar, când am filmat, am reușit
să mă descurc“, spune actorul care
a fost complimentat public de cei
de la Metallica.
Un astfel de moment face ca
Metallica să cunoască un nou suc
ces. Billboard scrie că ascultările
pieselor trupei în streaming au
crescut cu 465%, Master of Pup
pets urcând pe locul 6 în clasa
mentul Spotify și, deși e limpede
că nu va atinge performanțele în
registrate de Kate Bush, trupa
americană are șansa să fie desco
perită și de un număr foarte mare
de noi ascultători.
Este interesant felul în care
unele filme sau seriale reușesc să
șteargă de praf și să readucă în ac
tualitate piese de succes uitate.
Stranger Things performează re
cent la acest capitol. Dar chiar îna
inte de acest al cincilea sezon, în
martie, The Batman resuscita o
piesă Nirvana din 1991, Some
thing in the Way, care, la 30 de ani
de la apariție exploda și ea pe plat
formele de streaming, urcând
până pe locul 46 în topul Bill
board.
Nu e un fenomen recent. În
1992, de exemplu, Queen, ce tre
ceau încă prin trauma morții lui
Freddie Mercury, se vedea din nou
în topuri cu Bohemian Rapsody
(1975), după ce piesa era cântată
în mașină de personajele popula
rului film Wayne’s World.
Romantica Unchained Melody
a trupei Righteous Brothers a fost
un mare hit în 1965. Redevenea o
piesă de succes în 1990, după ce
apărea ca fundal sonor pentru o
scenă celebră din la fel de roman
ticul Ghost.
Sunt multe alte exemple de
acest gen, dar, în ceea ce privește
Metallica, trebuie amintit faptul
că Stranger Things nu este primul
film care se folosește de Master of
Puppets; cu 20 de ani în urmă,
piesa apărea în comedia lui Will
Ferrell, Old School.
De asemenea, Ruben Fleischer,
autorul dipticului Zombieland,
pare a avea o slăbiciune pentru
Metallica, folosind piesa For
Whom The Bell Tolls în primul
film din serie și, apoi, Master of
Puppets în cel de al doilea.
Și să nu uităm cum filmul Iron
Man (2008) a transformat piesa
omonimă din 1970 în probabil cea
mai cunoscută melodie a trupei
Black Sabbath. SDC
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PE SCURT
KEVIN COSTNER
VS. WESTERN

CRONICA NEAGRĂ

Celebrul actor din Dansând cu lu
pii (pentru care a luat Oscarul de
regie în 1990) intenționează să
realizeze Horizon, o mare frescă
realistă a adevăratei istorii a Ves
tului american. O frescă pe care
Costner ar dori să o realizeze în
patru filme succesive care să des
crie adevărata colonizare a Vestu
lui. „O saga în patru filme. Patru
scenarii diferite care, împreună,
formează un ansamblu coerent“,
spune Costner, care sa asigurat
deja de serviciile lui Jon Baird, un
foarte apreciat scenarist care a co
laborat deja cu Martin Scorsese și
Matthew Vaughn.
DIRECT DE LA KING CRIMSON
Liderul celebrei formații de rock
progresiv, chitaristul Robert
Fripp, va lansa în septembrie
prima lui carte. Sub titlul The Gui
tar Circle și în peste 500 de pagini,
volumul adună laolaltă (din jur
nale personale, introduceri și cur
suri) aproape tot ce a scris Fripp
despre interpretarea la chitară,
despre tehnica lui proprie, despre
colaborări și despre dezvoltarea
personală ca muzician. „Această
carte nu îl va învăța pe cititor cum
să cânte la chitară nici întro zi,
nici întrun an. Ar putea ajuta însă
muzicianul interesat să afle cum
să își dezvolte disciplina perso
nală și cum să își abordeze meș
teșugul“, scrie editorul cărții.

Upside Down Pictures, care pare
arondată, așa cum era de așteptat,
filmelor horror. Primul lor proiect
este o nouă adaptare a celebrului
manga/ anime Death Note (o
adaptare deja ratată de Netflix în
2017). Un alt proiect va fi adapta
rea romanului dark fantasy The
Talisman, scris de Stephen King
și Peter Straub în 1984, film pe
care îl vor realiza în colaborare cu
Steven Spielberg. De asemenea,
sub baniera Upside Down Pictu
res, frații Duffer vor realiza o piesă
de teatru bazată pe Stranger
Things și o nouă serie derivată din
cea principală. În acest timp, lu
crează la scenariul ultimului se
zon din serial, ale cărei filmări vor
începe anul viitor.

REGII HORROR

PLANURI MARI

Uriașul succes al seriei Stranger
Things deschide ușa spre un uni
vers de posibilități pentru creato
rii lui, frații Matt și Ross Duffer.
Necunoscuți înainte de serial, cei
doi Duffer șiau creat acum pro
pria societate de producție,

După trei decenii de la premiera
lui Heat, regizorul Michael Mann
(foto jos) își anunță intenția a rea
liza o multașteptată continuare a
poveștii care ia adus pentru pri
ma dată pe ecran, în același film,
pe Al Pacino și Robert de Niro. Deja

Mann a anunțat că Heat 2 va fi la
început un roman, creat pe o struc
tură narativă în stilul lui Nașul 2.
Dar, în același timp, cineastul are
ambiția de a adapta această carte,
știind bine că aceasta va fi un pro
iect destul de complicat. „Va fi un
film modest? Nu. Va fi un serial
scump? Nu. Va fi un mare film!“,
anunță Mann întrun interviu în
„Empire“. Interesant, regizorul nu
îi vede pe celebrii actori din primul
film în rolurile principale în noua
producție: „Îi ador, dar sunt prea
bătrâni“. „Heat este foarte cunoscut
în cultura populară (...) se vede că
are o priză solidă la public. (...) Iar
asta justifică întrun fel ideea de a
face un nou film ambițios“, spune
regizorul.

n James Caan (82 de ani) – cele
bru actor american care a debutat
în 1964, dar care sa lansat cu ade
vărat odată cu rolul lui Sonny
Corleone în Nașul. Caan a fost
unul dintre cei mai apreciați ac
tori de la Hollywood, în ciuda fap
tului că nu a fost recompensat ni
ciodată cu cele mai mari premii de
interpretare. Publicul șil amin
tește din filme precum Funny
Lady, Rollerball, Misery sau Elf,
din producții serioase sau din
filme de succes la public precum
Alien Nation sau Eraser.
n Joe Turkel (94 de ani) – actor
American, prolific în roluri secun
dare, dar de neuitat din aparițiile
sale în Shinnig (1980) în rolul bar
manului fantomatic sau din rolul
Eldon Tyrell, creatorul replican
ților din Blade Runner.
n Manny Charlton (80 de ani) –
muzician britanic, cunoscut mai
ales ca fondator și chitarist al cu
noscutei formații rock scoțiene Na
zareth, pe care a părăsito în 1990.
Se știe poate mai puțin faptul că
Manny Carlton a fost cel care a pro
dus, în 1987, înregistrările demo
ale albumului Appetite for Des
truction, debutul trupei Guns N’
Roses, fiind parțial responsabil
pentru uriașul ei succes. SDC
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Băiatul Spielberg
și prietenul lui
extraterestru
DRAGOȘ COJOCARU

Nu e nici un secret astăzi că filmo
grafia lui Spielberg este în foarte
mare parte dedicată copilăriei și
copiilor. Însă acum patru decenii,
în iunie 1982, nimeni nu sa aștep
tat ca autorul filmelor Duel, Fălci și
Indiana Jones să vină pe marile
ecrane cu E.T. the ExtraTerrestrial,
o poveste despre un copil și priete
nul lui extraterestru. A fost primul
film în care Spielberg a vorbit di
rect despre copii și copilărie, iar
influența lui este simțită și astăzi.
E.T. the ExtraTerrestrial este
o poveste în care Steven Spiel
berg, ajutat de scenariul Melissei
Matheson, își proiectează fasci
nația pentru OZNuri întro lume
reală, marcată de elemente ex
trase direct din biografia regizo
rului. Filmul lui a rezonat imediat
cu publicul de acum patru dece
nii și a avut încasări gigantice,
mai ales în era respectivă, deve
nind și cel mai de succes film lan

sat în anii ’80. Chiar și astăzi, în
era încasărilor de miliarde, E.T.
the ExtraTerrestrial are câștiguri
impresionante, de 800 de mi
lioane de dolari. În același timp,
povestea lui Spielberg cu extra
tereștri magici și copii singuri
reușea să îi impresioneze și pe cei
mai mari dușmani ai săi, criticii de
film. De exemplu, E.T. a fost lansat
în 1982 la Cannes (în afara com
petiției, desigur) și a fost recom
pensat imediat cu ovații, întro eră
în care puține filme aveau parte
de astfel de primiri.
Despre E.T. sa scris foarte
mult, iar filmul a primit dea lun
gul vremii mai multe interpretări.
Pentru foarte mulți, el este o „po
veste modernă cu zâne“, în care re
cuzita sciencefiction este ajustată
pe cerințele unui basm pur despre
un copil și o creatură magică. Nu
puțini au văzut în filmul lui Spiel
berg o parabolă religioasă, fie evre
iască, fie, mai ales, creștin catolică.
O interpretare despre care regizo
rul a declarat că nici un moment nu

sa gândit ca filmul lui să aibă un
aspect religios. În fine, alți critici
sunt de părere că E.T. the Extra
Terrestrial ilustrează perfect di
vertismentul din era Reagan, care
laudă „sanctitatea familiei nu
cleare“ și, în același timp, respinge
„interferența birocratică și supra
vegherea guvernamentală“.
Care este statutul lui E.T. the
ExtraTerrestrial 40 de ani mai
târziu, întrun peisaj cinemato
grafic majoritar dominat de fran
cize și remakeuri? Despre el se
spune în continuare că este unul
dintre cele mai mari filme făcute
vreodată. A fost adăugat încă din
1994 în National Film Registry în
Biblioteca Congresului american
pentru importanța sa culturală.
Faptul că a pierdut premiul Oscar
în 1982 este considerat și azi una
dintre cele mai mari gafe ale Aca
demiei americane de film.
Mai presus de toate, E.T. the
ExtraTerrestrial a devenit unul
dintre acele puține filme clasice
ale căror putere de fascinație se

Icarul care a reușit
În ultima vreme multă lume se
plânge de problemele întâmpinate
pe aeroporturile lumii. Familii în
tregi își pierd răbdarea și zâmbetul
de vacanță din cauza lungilor ore de
întârziere a zborurilor. Unele sunt
chiar anulate și mai de fiecare dată
vina este a administrației aeropor
tuare, fiindcă în timpul pandemiei
sau făcut numeroase disponibili
zări, iar reangajările nu țin pasul cu
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afluxul de călători. Însă pe 1 iulie un
zbor lowcost cu plecare din Oto
peni a fost anulat din cauză că pilo
tul avionului șia dat brusc demisia
și a luato pe jos către cine știe unde.
Ei, vedeți voi, asta este o știre care ar
trebui să ne pună pe gânduri, fiind
că nu îl implică pe omul care îți
boțește bagajul sau pe cel care te
pune să te descalți până la chiloți,
adică cei cu care relaționăm la sol.
Pilotul este cel de care de
pinde reîntoarcerea noastră tea
fără în teluric, trebuie să fie un om
plin de calități testate și periodic
retestate. Să demisioneze înaintea
unui zbor, fără preaviz, este un

indiciu că ceva la doborât cu ner
vii pe acest monument al curaju
lui, atenției, îndemânării și stă
pânirii de sine, care nu se ener
vează ca mine la orice eliminare a
Simonei. El este cel care, dacă ia
foc în zbor unul dintre motoare,
coboară geamul și toarnă apă în
turbină, apoi aterizează cu un sin
gur motor, chiar și pe cel mai pu
ternic vânt lateral, fiindcă a făcut
mii de ore de simulare, în care a
parcurs inclusiv scenariul în care
o barză cu capul blocat întrun
borcan cu murături se izbește
frontal de parbriz. Barză pe care o
și salvează.

exercită asupra spectatorului in
diferent de epoca în care este
văzut și de moda zilei.
Este interesant de discutat
influența pe care E.T. a avuto
asupra peisajului cinematografic
ulterior, o influență vizibilă inclu
siv (și mai ales) în producții pre
cum Stranger Things, care mizea
ză pe nostalgia după divertismen
tul optzecist. „E.T. a dat tonul fil
melor în care punctul de vedere al
protagoniștilor copii a fost prefe
rat celui al adulților“, spune Molly
Haskell, autoarea cărții Spielberg:
A Life in Films. Este o abordare
urmată de cele mai multe pro
ducții de gen. „În schimb“, notează
un articol BBC, „elementele lui
emoționale și timpul pe care fil
mul îl acordă vieții normale, de zi
cu zi, a protagoniștilor, inclusiv
felul în care nu se ferește să pre
zinte durerea și suferința, pare
ciudat de demodat, și este mai de

În caz de turbulențe, când avio
nul dă să se rupă precum un auto
buz care face ruta Iași – Botoșani,
tot pilotul este cel care ne ajută să
ne calmăm, adresândunise cald și
totuși autoritar întrun idiom care
oscilează între limba engleză și cea
inuită: leidiz blăm blămen ui ar nau
indescifrabil indescifrabil indesci
frabil sitbelt, moment în care toți
copiii enervanți care țipă și se joacă
pe culoar sunt chemați să stea nai
bii pe locurile lor.
Pilotul este un artist care ia
totul la sensul propriu, adică pen
tru care zburatul prin nori este fix
zburat prin nori. Și, ca orice artist,
are nevoie de recunoaștere din ex
terior, pe care șio primește cu fie
care aterizare, când aproximativ
180 de oameni îl aplaudă frenetic.
De ce a demisionat? Bănuiala mea

grabă asociat, astăzi, cu filmul de
artă decât cu peisajul frenetic al
blockbusterelor“.
„Dacă E.T. a lăsat o amprentă
enormă asupra filmelor de după
el, (...), el sa și învechit în același
timp, în sensul în care astăzi nu
mai suntem obișnuiți cu o astfel
de grijă pentru scenariu, pentru
uluitorul lui meșteșug cinemato
grafic“, scrie Caspar Salmon pen
tru BBC. „Rezistă el astăzi în ochii
spectatorului modern? Molly
Haskell îmi spune, oarecum crip
tic, că în cea mai mare parte re
zistă, dar că ar trebui redenumit
The Long Goodbye. Poate că, pri
vit în acest sens, E.T. a semnalat
nașterea unui alt cinema, dar a re
prezentat și un soi de rămasbun
de la un tip de cinema, unul gu
vernat mai mult de emoție și în
care acțiunea și fantezia erau cân
tărite în funcție de cât și ce aduc
ele vieților umane autentice.“ SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

este că sa confruntat cu adaptarea
hedonică. Dopamina pe care când
va io eliberau 180 de aplaudaci
nui mai este destulă, iar nesimțiții
din conducerea companiei aeriene
nu au fost de acord săl lase să
ducă măcar 300. SDC

