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De ce tac profesorii?

ADRIAN MURARU

Mai jos, câteva dintre posibilele
rațiuni ale tăcerii cadrelor didac�
tice din universități.

1. Universitatea este, pentru
mulți profesori, un loc în care
sunt urmate pasiunile. Unii se de�
dică științei, alții, didacticii uni�
versitare. Fără rest. Pasiunea îi
absoarbe cu totul, nefiind dispuși

să piardă vreme cu absconse
(chiar inutile, căci astfel sunt per�
cepute) chestiuni administrative,
legale. Pe alții, apartenența la
rețele externe universității (poli�
tice, financiare) le acoperă nevoia
de socializare, făcând din univer�
sitate, adesea, vehicul al unor in�
terese străine acesteia.

Rămânem astfel cu o mare
absență: comunitatea universi�
tară, cea care să se regăsească ca
într�un tot diversitatea acade�
mică. Nu avem o casă, avem doar

sedii. O notă aici: pe cât poate fi de
profitabilă, individual, urmarea
propriei căi ori apartenența la
rețelele externe universității, pe
atât este de păguboasă neglijarea
construirii propriei „case“. Pentru
că nu există implicare dincolo de
interesul propriu, privim uimiți
cum copiii sau nepoții noștri aleg
să studieze la universități din stră�
inătate, neîntrebându�ne cum ar
fi arătat propriile instituții acum,
la trei decenii după 1990, dacă ar
fi existat implicare comunitară

(comparați oricare alte trei de�
cade succesive din istoria edu �
cației superioare în limba română
cu ultimele trei decenii și veți
vedea ce rămâne după noi).

2. De multe ori, conducerile
universităților își mână salariații –
persuadându�i în diverse moduri –
spre orice altceva decât în țe le �
gerea rostului prezenței lor într�
o universitate. Această formatare
este evidentă încă din primii ani
de activitate ai unui profesor. Se
cer productivitate științifică indi�
viduală constant mărită, executa�
rea mai multor demersuri admi�
 nistrative, cronofage (e.g. rapor�
tări, diverse situații, alcătuiri de
orar), îndeplinirea unor supli�
mentare obligații didactice. Cum
decidenții nu oferă și timp supli�
mentar pentru cele solicitate (și,
de cele mai multe ori, nici măcar
alte resurse), este de înțeles că
cele comunitare, cele legale nu
mai pot fi obiect de interes. Ba
dimpotrivă.

3. Chiar dacă le depășim pe
cele precedente, suntem dezar �
mați când vine vorba despre cele
legale. Care, în sine, presupun
cunoștințe de specialitate. Nu poți
cere unui chimist, unui biolog, unui
literat (mai ales celui educat într�o
vreme în care se preda în școli dis�
ciplina „Constituția Republicii So�
cialiste România“) să observe ie �
rarhia actelor administrative, să
distingă între o „procedură de sis�
tem“ și o prevedere din lege.

Căci un om de știință știe că
nu te poți pronunța decât în
privința celor pe care le cunoști.
În unele universități – în aproape
toate universitățile private –

există facultăți de Drept, și ne�am
aștepta ca de aici să vină lumina.
Însă, de cele mai multe ori, pâcla
din sistemul judiciar autohton nu
este altceva decât reflexia mediu�
lui formativ (să nu uităm faptul că
absolvenții universităților private
sunt din ce în ce mai importanți
în arhitectura statului român:
dintre cei nouă judecători ai
Curții Constituționale, doi au fost
formați în facultăți de Drept ale
unor universități private, așa că
astăzi sunt evidente tuturor roa�
dele unor decizii luate, în privința
învățământului superior din Ro�
mânia, cu trei decenii în urmă).

4. Unii dintre universitari,
dintre cei care mai știu câte ceva
despre cele legale, consideră că,
indiferent cum ar arăta legea,
substanțial nimic nu se va schim �
ba. Un exemplu: curent, în uni �
versități funcționează o entitate
numită „Biroul Executiv al Consi�
liului de Administrație“ (acronim
BECA), compus esențial din rec�
tor și prorectori, care ia cele mai
multe și mai importante decizii la
nivel de universitate.

În Legea nr. 1/2001 se preci�
zează că există doar două instanțe
care pot lua decizii la nivelul în�
tregii universități: Consiliul de
Administrație și Senatul univer�
sitar, neamintindu�se ceva despre
vreo BECA. Desigur, BECA nu este
decât avatarul Biroului Senatului
universitar, care funcționa, cu pu�
teri supreme (reunind executiv și
legislativ) înainte de 2011. Altfel,
există zeci de prevederi din Legea
nr. 1/2011, în vigoare încă de
atunci, care – indiferent de enti�
tatea care are obligația să le aplice
– nu au fost niciodată aplicate. Și

În chestiunea proiectelor de lege ale educației aflate în
discuție publică, a prelungirii perioadei de dezbatere
publică, profesorii tac, constată ritos ministrul Educației.
Deci sunt de acord cu ce se întâmplă: este concluzia
ineptă logic. Dar, dincolo de eroarea de judecată, de ce tac
cei mai mulți dintre profesori? Răspunsuri au fost date în

zilele din urmă. Cel ubicuu vizează coincidența temporală
dintre concediul legal de odihnă al cadrelor didactice, 
interval dedicat relaxării, în care nu există vreo obligație
față de angajator, și perioada în care au fost programate
consultările publice privitoare la proiectele de lege 
ale educației.
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atunci de ce ar conta o lege nouă
dacă cea în vigoare nu este apli�
cată?

5. Unii dintre universitari –
de obicei cei care au fost afectați
dureros de hotărâri ale unor
decidenți din universități – ajung
să se edifice în cele legale. Ob�
servă neregularități, neconfor �
mități, ilegalități în universități, și
decid că nu mai este vreme de tăcut.
Au două soluții: vorbesc în interio�
rul instituțiilor, ori în afara aces�
tora, încercând o rezolvare legală.

În interior, calea le este de
obicei blocată tocmai de cei care
ar trebui să lămurească lucrurile:
tăcerea administrativă este re �
acția conducerii atunci când un
paralogism nu mai poate servi
drept răspuns legal. În exterior, se
pot adresa instanțelor, de multe
ori cu șansele de succes ale unui
impostor care dorește să fie luat
drept savant. Se mai poate adresa
unui organism special prevăzut în
Legea nr. 1/2011: ființează în pre�
zent un „Consiliu de Etică și Ma�
nagement Universitar“, care ar
trebui să constate dacă uni ver �
sitățile își asumă responsabilita�
tea publică, dacă respectă legis� 
lația curentă.

Însă, și în cazul acestui Consi�
liu, principala problemă este res�
pectarea legii: de multe ori nu se
oferă un răspuns în intervalul pre�
văzut de lege (cel mult trei luni de
la primirea sesizării), ci atunci
când se dorește. Dacă se dorește.
Un alt tip de „tăcere administra�
tivă“, așadar. Și dacă tăcerea este
răspunsul dat de autorități, de
decidenți, ce altceva ar trebui să
învățăm noi decât tăcerea?

6. Este cunoscut faptul că
reacțiile publice vin, în mediul
universitar, preponderent din
zona disciplinelor umaniste și so�
ciale. Aceasta, foarte probabil, din
pricina unei afinități aparte cu
aria universitară. Tot din această
zonă vin, atestate de CNATCDU,
cele mai multe dintre doctoratele
cu probleme de conformare la
legislație.

Pe de altă parte, un decident
care dorește „tăcere“ poate folosi
orice aparentă, posibilă vulnerabi�
litate a celor din subordine pentru
a�i controla. În 2021 s�a luat de către
ministerul de resort decizia ca fie�
care universitate să verifice – încă
o dată, la un număr de ani după ce
a atestat îndeplinirea tuturor
condițiilor legale – conformarea la
legislație a doctoratelor conferite.

În aparență, scopul a fost res�
tabilirea încrederii în univer si tățile

autohtone. Numai că aceas tă res�
tabilire a încrederii se putea face
mult mai simplu (și mai ieftin
pentru contribuabil): toate tezele
de doctorat ale decidenților din
universități să fie accesibile pu�
blicului (dacă nu sunt deja) fie
prin tipărire, fie prin publicare pe
site�ul universității, după un in�
terval rezonabil (un an, să zicem).

Acest gest ar fi contat mai
mult decât oricare verificare co�
ordonată de decidenți, dând indi�
ciu despre virtutea corpului
academic. Dar nu s�a procedat
astfel (de observat că nici o uni�
versitate autohtonă – nici măcar
cele care și�au făcut o virtute din
a clama principiile – nu a făcut
publice tezele de doctorat ale pro�
priilor decidenți, deși acest gest ar
oferi distincție în masa uni ver �
sităților locale). S�a urmat calea
predilectă a administrației uni�
versitare din România. Care este
aceasta? 

Mai mulți angajați: s�a în �
ființat un birou special dedicat
acestei operațiuni, cu angajări pe
măsură. Mai multe achiziții: te�
zele de doctorat urmează să fie
scanate, deci avem nevoie de apa�
rate special procurate.

Mai mult timp: ministrul
Câmpeanu declara deunăzi că
universitățile au făcut, într�un an
întreg, angajări, restul proceduri�
lor de verificare urmând a se
desfășura (sunt în unele cazuri
mii de teze de verificat, așa că
operațiunea promite să dureze). 

Cât mai puțină transparență:
ministrul Câmpeanu refuză o
operațiune simplă de restabilire a în�
crederii (a se vedea, de pildă, soluția
amintită mai sus, care se supune
exigenței transparenței) și își pune
toată nădejdea într�o operațiune
complicată, netransparentă.

Doar rectorul instituției (și
cei din cercul limitat al puterii
executive din fiecare universitate)
ar putea cunoaște, în urma exer �
cițiului curent, care este situația
respectării normelor de etică în
cazul tezelor de doctorat sus �
ținute în instituție, alegând să
procedeze după interesele pro�
prii. Estimez că aceste verificări
nu se vor încheia prea curând.
Oricum, nu înainte de proximele
alegeri pentru funcțiile de condu�
cere din universități: este păcat să
nu folosești această ocazie în sco�
puri mercantile. Astfel se trans�
formă o proclamată acțiune de
recredibilizare a universităților
într�un instrument la îndemâna
decidenților.

7. A solicita prelungirea pe�
rioadei de consultări publice ar
însemna a considera că prezentul
parcurs de legiferare este unul
adecvat. Înseamnă, printre altele,
a cunoaște parametrii consultării
publice: cine centralizează propu�
nerile, care sunt principiile direc�
toare care vor conduce procesul
de selectare a acestora în vederea
integrării în proiectul de lege care
va fi aprobat de guvern (spre
exemplificare, nu este clar cum se
va proceda în cazul – prezumat
foarte frecvent, căci se spune că ar
exista deja vreo 9.000 de propu�
neri – în care propunerile publi�
cului oferă soluții opuse, con� 
tradictorii).

Nu se știe cine va decide ca un
text din proiectul de lege, pentru
care s�au făcut propuneri de mo�
dificare, să rămână neschimbat.
Nu se știe dacă va exista vreun
răspuns trimis celor care au făcut
propunerile; dacă nu se vor primi
răspunsuri, nu va fi clar dacă
aceste propuneri chiar au fost

luate în considerare. Și, dacă
nimic nu poate fi vizibil publicu�
lui în această operațiune, de ce ar
crede acesta că expedierea unei
propuneri de modificare a proiec�
tului de lege ar însemna mai mult
decât expedierea unui mesaj la
adresa nunepasă@edu.ro?

Desigur, rațiuni pentru tăcere
pot fi alte multe: neîncrederea în
procesul legislativ auto hton (în
buna credință a de ci denților, chiar
și în finalitatea acestui proces: ni�
meni nu poate garanta că proiec�
tele de lege vor parcurge toată
calea, până în „Monitorul Oficial“),
lipsa confortului care să acorde
tihna cercetării unui proiect de
lege, dezgustul provocat de lipsa
pudiciției unora dintre inițiatorii
proiectelor de lege. Mai sus am dis�
cutat ceea ce îmi pare a fi specific și
decisiv în cazul discreției cadrelor
didactice universitate.

Despre mine, în chestiune: nu
am semnat nici o petiție adresată
ministerului în chestiunea pro�
iectelor de lege puse în discuție
publică. Nu am expediat, pe temă,
nici o sugestie ministerului. Adică
am tăcut. Dar aceasta nu înseam �
nă că sunt de acord cu poziția mi�
nisterului.

De ce am tăcut? Am tăcut din
jenă. Pentru că este jenant să con�
stat că proiectul de lege al în �
vățământului superior este masiv
o preluare a prevederilor din
legislația curentă, în principal din
Legea nr. 1/2011, din OUG nr.
75/2005 și din Legea nr. 206/2004.
Sunt sigur că au existat colegi
care au păstrat tăcerea din
aceeași pricină.

Exista, dacă se dorea onesti�
tate, varianta tehnică a unei repu�
blicări a Legii nr. 1/2011, intro �
ducându�se sau modificându�se

astfel toate cele dorite. În locul
onestității, s�a optat pentru teh�
nica plagiatului, pretinzându�se
că avem de a face cu ceva nou, în�
temeiat pe axiomele „României
educate“, fatalmente diferite de
cele ale legislației curente (căci
astfel se justifică chiar propune�
rea unor noi legi: asumarea unor
alte principii, a unei alte perspec�
tive, cele din proiectul educa �
țional discutat în ultimii șase ani,
ceea ce face necesară legislația
nouă).

Dar s�ar putea crede că „fun�
damentalismul moral“ este cu
totul nepotrivit aici. Că „integris�
mul“ nu are ce căuta în lumea
noastră, fatalmente diversă, fra�
gilă. Există soluții, s�ar putea re�
plica: înlăturarea a ceea ce este, în
proiectul de lege al învăță �
mântului superior, text preluat
din alte surse, păstrându�se astfel
partea cu adevărat importantă,
cea care derivă din principiile
unei „Românii educate“.

Dacă s�ar proceda astfel, cred
că am rămâne cu vreo 20 de pa�
gini din cele 120 ale proiectului de
lege publicat pe site�ul ministeru�
lui, cu un text deșirat. Nu am folo�
sit vreo platformă de identificare
a similitudinilor (comparând pro�
iectul de lege al învățământului
superior cu cele trei documente
legale amintite), însă îndrăznesc
să estimez că circa 90% din textul
proiectului de lege este preluat
din legislația curentă.

Când citesc o lucrare scrisă și
constat că este afectată de plagiat,
nu mai rămâne loc de vreo eva�
luare. Sau de îmbunătățire. Și nici
de cuvinte nu prea rămâne loc. SDC

Text publicat iniţial 
pe presshub.ro
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Bîrliba; Editura UAIC). Coordonează Centrul de
Editare și Traducere TRADITIO, în cadrul Departa-
mentului de cercetare interdisciplinar – domeniul
sociouman al Universității „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași. Stagii de predare/ cercetare/ docu-
mentare în Grecia, Germania, Elveția, Japonia.



4
ANUL XVIII NR. 782

5 – 11 SEPTEMBRIE 2022opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Un festival care i�a adunat lao�
laltă la Iași pe „cei mai drepți și
mai viteji dintre toți tracii“ s�a
suprapus ca timp de desfășurare
peste nunta lui George Simion
de la Măciuca. 

Astfel că weekendul de dinaintea
weekendului trecut ne�a oferit o
alternanță de ii, ițari și căciuli de ta�
rabostes. Un spectacol de final de vară
exotic pentru urbanul cosmopolit, o

„întoarcere la rădăcini“ pentru nos�
talgici. Unde mai pui că în perioada
aceasta duduie boxele și se învârt ti�
ribombele și la tradiționalele „zile ale
comunelor“ pe tot întinsul plai.

Cred că fiecare popor se ra�
portează la istorie mai degrabă ca
la o mitologie intrată în mentalul
colectiv. Istoria, fie ea de manual,
fie ea „de meserie“, e lăsată mai
curând în sarcina cercetătorilor
decât în cea a românului, maghia�
rului sau americanului. Nu văd
nimic greșit aici și nici n�ai cum să
cenzurezi așa ceva. I�am văzut pe
unii de�a dreptul stupefiați că
autoritățile publice locale spon�
sorizează un eveniment care îi ri�
dică în slăvi pe daci, care nu erau
creștini, deci niște satane opuse
idealului de român verde de azi.
Până la urmă ține de gusturi și
cam atât. Place la popor, bagă
banul și primăria, și CJ�ul ca să�și

poată băga cușma de tarabostes
acolo în poză, și politicianul.

Revenind la dacii noștri, ne�
apărat liberi și neînfricați, dar
cam necreștinați, o sărbătoare
câmpenească unde se reconsti�
tuie, după izvoare istorice pe care
le avem, o eră tare îndepărtată,
niște lupte sau niște obiceiuri nu
cred că face rău nimănui. Anual,
în SUA, se organizează probabil
mii, dacă nu zeci de mii, de recon�
stituiri ale Războiului Civil. Cu
uniforme, cu flinte, cu tunuri, cu
tot ce trebuie, și nu se scandali�
zează nimeni. Generațiile își pre�
dau ștafeta în aceste lupte în care
se mai întâmplă și accidente –
când mai cade de pe cal vreun
„soldat“ ceva mai aghesmuit.

Cu nunta lui Simion în ie și
ițari, cu obiceiuri de nuntă „stră �
moșești“ (multe din ele împrumu�
turi și adaptări din alte culturi, dar

asta�i altă poveste) treaba e un pic
diferită. Asta pentru că trimiterea
istorică la nunta lui Corneliu Zelea
Codreanu nu poate fi ignorată cu
mare ușurință. Deja nu mai asis�
tăm la o reconstituire benignă a
unei întâmplări din trecut. Nu știu
câtă carte are George Simion, dar
în sânul hardcore al mișcării AUR
găsim ideologi pentru care Zelea
Codreanu și legionarismul repre�
zintă repere și izvoare de la care se
adapă. Ca un arc peste timp, în ma�
terie de marketing politic grupă�
rile extremiste par să aibă idei
puține, fixe și periculoase.

În privința pericolului repre�
zentat în viitor de AUR și de Si�
mion, părerile sunt împărțite. De
la cei pe care�i strânge�n spate
perspectiva de a�i vedea într�o zi
la guvernare, fie și într�o coaliție,
și până la înțelepții care spun că e
o creație nepericuloasă a servicii�
lor românești menită să țină într�un
singur coș, alături de o forma țiu �
ne controlabilă, toate curentele
„de ciudați“ și, astfel, siguranța
națională să nu fie pusă în peri�
col. Dacii să�i pieptene!

Teama validă este că la un
mo ment dat dacii liberi care sunt
convinși de existența tunelurilor
de sub Carpați și neolegionarii lui
Simion ar putea să facă joncțiunea
și să vină cu ideea de a ne scoate
din UE. Cu sprijinul mașinăriei de
propagandă rusești, scenariul nu
pare chiar atât de fantasmagoric.
Am văzut că în prezența unei le�
bede negre, cum a fost pandemia,
toate calculele politice pot fi date
peste cap. Închiderea piețelor și
oboarelor, mai ales în micul urban
și în mediul rural, au răpit victoria
electorală îndelung muncită și
premeditată a PNL în alegerile
par lamentare. Deci nu trebuie
foar te mult pentru a reseta calcule. 

N�avem încă suficiente date
nici să fim liniștiți, dar nici total
pesimiști. Generația noastră pare
să fie însă una care se va confrun �
ta cu mari stoluri de lebede negre.
Criza economică, reașe zarea eco�
nomiei post�covid, criza prețu �
rilor la energie, încălzirea globală,
războiul din Ucraina, inflația ga�
lopantă – sunt toate la orizont.
Zamolxe să ne�ajute! SDC

Am petrecut câteva săptămâni 
în țara natală și am constatat 
următoarele.

Miercuri, 31 august
E echitabil până la urmă: și tov.
gen. dr. Ciucă torturează limba
română, dar și dânsa îl torturează
pe general.

Cel mai mult de ziua limbii
române îmi e dor de perioada în
care Iohannis tăcea și credeam cu
toții că e mut și era mai bine așa.

Profețesc așa: Iliescu îi va
supraviețui și Uniunii Sovietice,
ceea ce înseamnă că sfârșitul
U.R.S.S. e mai degrabă aproape.
Nu mai e mult și Uniunea Sovie�
tică va muri și ea, cum a murit ul�
timul ei conducător și cel mai
luminat dintre toți, Mihail Ser�
gheevici Gorbaciov. 

Cazul Gorbaciov ne arată că
un om bun la conducerea impe�
riului răului, sau măcar un om, nu
un criminal în serie, rupe impe�
riul, dar răul mai supraviețuiește
măcar două generații. Dar va
muri și Uniunea Sovietică până la
urmă, va muri.

Rezumat: am fost aseară pe
noul Giulești, la Rapid – Univer�
sitatea Cluj, și în minutul 85, îm�
potriva cursului jocului, a murit
Mihail Gorbaciov.

Luni, 29 august
Le�a arătat Derulo chiloții olteni�
lor și gata, ați sărit toți că sunt
chiloții de la PSD, dar n�ați văzut
că nu sunt maro, deci nici vorbă
să fie PSD originali.

Idee de subminare a educa �
ției naționale în Bulgaria: dacă
vrem să terminăm odată pentru
totdeauna cu bulgarii, să nu ne
mai sufle mereu în ceafă, atunci
să�i păcălim să�l ia pe Cîmpeanu
ăsta și să�l pună ministrul edu �
cației la ei și gata, le�am dat fata�
litate bulgarilor.

Duminică, 28 august
Cât despre mirele de la Măciuca,
o vorbă de la noi din cartier spune
așa: și broasca se umflă dacă�i
sufli îndărăt.

Nu bat nici un apropo la Boc,
dar după Iohannis chiar mi�ar
plăcea să aibă vlahii președinte și

un pitic. Propun acordarea cetă �
țeniei piticului din Twin Peaks și
să fie el acela.

De când nu mai urmăresc așa
cu atenție & îngrijorare pasiunile
politice ale vlahilor, nu mai știu
toate dedesubturile. Stați așa, cum
adică: Simion nu s�a luat cu Șoșoacă
la Măciuca?

Ce patriot ești tu dacă nu faci și
luna de miere la Băicoi?

Sâmbătă, 27 august
Paradoxul face ca Iohannis să nu
fi dat vreodată dovadă nici de
atenție, nici de îngrijorare.

Ce mult iubesc vlahii să se
bălăcească în molozul ruinelor
cetății patriotismului.

Ce e frumos la faptul că există
interlopul vlah „Rechinul“ e că se
folosește expresia „apropiații Re�
chinului“. Și, uneori, chiar „cei
dragi Rechinului“.

Niciodată n�a fost mai răs fă �
țată ca acum valahía, între Ciucă
și Măciuca.

Dar dacă mirele de la Măciu �
ca e de fapt Elodia?

E greu de crezut că vor găsi
vlahii un nimic și mai semnifica�
tiv cu care să�și umple viața decât
nunta de la Măciuca, dar să nu ne
temem, să avem speranță, vlahii
sunt totuși neîntrecuți în explora�
rea nimicului cu & fără moț.

Tov. gen. dr. Ciucă vorbește
ca Maestrul Yoda și gândește ca
găina decapitată. Iată, generalul: 

Pe deplin ridicată 
(de tov. gen. dr. Ciucă)
Memoria lui Ivan Patzaichin 
și a rezultatelor obținute 
a fost pe deplin ridicată
la nivelul de ambiție 
al canotorilor români 
a lui Ivan Patzaichin 
de cu mulți ani în urmă.

Vineri, 26 august
Când văd apetitul vlahilor pentru
nunta celui mai vlah dintre vlahi,
mi se face, nu știu de ce, așa de dor
de Viorel & Vulpița.

Joi, 25 august
Opriți tot, s�a dat limba anului. 

Elicopterul de la dindărătul tov.
gen. dr. Ciucă îi aparține primaru�
lui din Vatra Dornei, alde Boncheș. 

Și zice Boncheș: 
Soarele 
(de Boncheș – limbă de aur)
Soarele a venit aici
cu domnul premier
aici este acceptat
iubit și primit
cu ospitalitate.

Miercuri, 24 august
Cuvinte și expresii

(de tov. gen. dr. Nicolae�Ionel
Ciucă, premierul vlahilor)

Situația
e și așa
destul de complicată
ca să o mai complicăm
și noi prin
cuvinte și expresii. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS

Dacii să-i pieptene!

Note de la sfârșitul verii
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O declarație făcută pe finalul
acestei veri a tulburat liniștea pe
scena politică. PSD s�a aprins,
PNL a fost nevoit să dea înapoi.
De unde a pornit tărășenia? Șeful
filialei județene Iași a PNL, depu�
tatul Alexandru Muraru, a procla�
mat din capitala Moldovei că a
schimba un premier cu un an îna �
inte de alegeri, când ai război la
granițe, nu ar fi un semnal bun.

Alexandru Muraru consideră că
PSD ar putea accepta menținerea
lui Nicolae Ciucă în funcția de
premier și pentru a evita o luptă
de putere în interiorul partidului.

În primăvara lui 2023 PNL ar
urma să cedeze postul de premier
celor de la PSD. Așa sună înțe legerea
dintre PNL și PSD parafată la mo�
mentul acceptării de către social�
democrați a intrării la guvernare
alături de liberali. Un an și jumătate
premier PNL, un an și jumătate gu�
vern condus de omul PSD. Înțe �
legerea e înțelegere, iar în luna mai a
anului viitor PNL trebuie să se retragă

din fruntea guvernului și să lase la
butoane PSD.

Întrebarea e dacă ieșeanul
Alexandru Muraru a vorbit de
capul lui sau omul exprimă un cu�
rent de gândire larg răspândit în
interiorul partidului. PNL a re �
acționat a doua zi după ieșirea lui
Muraru, liderii liberali dând asi�
gurări PSD că înțelegerea va fi
respectată. Dacă PNL ar fi evitat să
tranșeze rapid subiectul probabil
că zilele coaliției în actuala for�
mulă ar fi fost numărate. Liberalii
nici nu aveau ce să spună pentru
a�i liniști pe social�democrații. 

Însă au fost sinceri cei din PNL
când le�au transmis celor din PSD să
stea fără grijă? Există mari îndoieli în
această privință. Nici un partid mare
nu părăsește prima poziție în guvern
de bunăvoie. OK, aici e vorba de un
cuvânt dat, ba chiar de un acord scris.
Dar câte astfel de documente n�au
fost rupte, invocându�se tot felul de
motive? Știe cineva cum vor evolua
lucrurile în România în următoarele
7�8 luni? E complicat de spus azi
dacă într�adevăr PSD va prelua
poziția de premier, dar putem ana�
liza care ar fi consecințele în fiecare
dintre variante.

În cazul în care PNL refuză
să�l retragă pe Nicolae Ciucă, sunt
mari șanse ca PSD să iasă de la gu�
vernare. Va fi nervozitate mare în
tabăra social�democraților, iar ră�
mânerea partidului la guvernare
alături de PNL ar însemna o capi�
tulare greu de explicat electoratu�
lui de stânga. Ar fi un cutremur în
zona stângii, PSD va reacționa cu
siguranță. Există însă în PNL și
opinia că PSD nu va ieși de la gu�
vernare și că, dacă va mai primi
ceva în compensație, atunci lu�
crurile pot fi negociate. Greu de
crezut așa ceva, mai ales că nimic
nu se compară cu funcția nr. 1 de
la Palatul Victoria. Ar fi motivul
ideal pentru PSD de a părăsi 

guvernare și a trece în opoziție cu
un an și ceva înainte de următo�
rul scrutin pentru Parlament.

Varianta rămânerii lui Ciucă
poate fi acceptată cu greu de PSD
doar dacă ar exista un context ex�
tern nefavorabil. Cu alte cuvinte,
situația din Ucraina să escaladeze
sau să apară alte lebede negre
care să impună păstrarea șefului
PNL în funcția de premier.

Mai este și posibilitatea ca în
PSD să apară o presiune internă
uriașă asupra conducerii pentru a
nu părăsi guvernarea. Primarii
PSD ar fi cei mai nefericiți oameni
de pe planetă în ziua în care parti�
dul ar suna retragerea, dar e plin
de oameni în PSD, unii cu funcții
babane, care sunt bine înșurubați
în diverse posturi și care n�ar prea
vrea să treacă în opoziție. 

Însă varianta logică în cazul
refuzului PNL de a ceda premierul
este părăsirea coaliției de către
PSD. Caz în care vor urma zile grele
pentru liberali, pentru că vom avea

guvern minoritar până la următoa�
rele alegeri. 

În situația în care se face ro �
tația, PNL iese șifonat rău din
această afacere. Nicolae Ciucă este
lider al PNL și nu va mai fi privit la
fel în interiorul partidului. Ciucă va
primi la schimb șefia Senatului, dar
nu va mai avea aceeași autoritate în
PNL, pentru că nu va mai avea ce
oferi liberalilor din teritoriu. În
plus, Ciucă nu e nici pe departe un
lider politic autentic. Puțini din
PNL îl vor mai asculta, iar – cum și
mandatul lui Klaus Iohannis va fi
pe final – partidul se poate demo�
biliza chiar înaintea unui an politic
încărcat cum se anunță 2024.

E greu așadar de spus ce va face
PNL. Nicolae Ciucă nu pare omul
care să nu respecte înțelegerile, dar
întrebarea e dacă partidul va ac�
cepta predarea cheilor de la guvern
către PSD. Mai e o piesă în ecuație:
Klaus Iohannis. Iar actualul pre �
ședinte nu s�a pronunțat deocam�
dată pe tema rotativei. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Emoții uriașe la PSD 
cu rotația premierilor

Alexandru Muraru consideră că PSD ar
putea accepta menţinerea lui Nicolae Ciucă
în funcţia de premier și pentru a evita o
luptă de putere în interiorul partidului.

Unde merge românul vara? În
concediu la munte sau la mare,
unde i�e plăcerea mai mare. Așa
că anul acesta Alina și cu mine
am mers la mare (muntele e mare
și abrupt, trebuie urcat) și, de
dragul varietății, ne�am propus o
experiență inedită: un sejur la
Marea Neagră românească, unde
nu mai ajunseserăm din 1994. 

În acea vară din mileniul trecut
am stat în Costinești, care arăta
cam ca în perioada comunistă: nu
se schimbase mare lucru nici în
stațiune, nici în comportamentul
hotelierilor, chelnerilor și celor �
lalți angajați din zona „neos pi �
talității“, cum ni s�a părut atunci.
În linii mari, Costineștiul din 1994
era încă un mic sanctuar al comu�
nismului dispărut, cu turiști su �
puși și hotelieri atotputernici.
Ne�am simțit ca atare și, fiind tare
tineri, ne�a revoltat. Poate de aceea
nici n�am mai călcat pe litoralul
autohton vreme de 28 de ani.

Mi�aduc aminte că atunci, în
’94, am stat într�o cameră de
hotelaș de Costinești. Retrospec�
tiv, îmi dau seama că nu era mare
lucru, dar a fost prima dată când
stăteam pe litoral la un hotel: nu
în căsuțe studențești cu opt per�
soane în camere de două, nu într�o
cameră de scânduri cu acoperiș
de tablă din Costinești�sat, în
gazdă la localnici, cu duș ecologic
în curte, adică un butoi cocoțat pe
niște pari, în care apa se încălzea
încet la soare. Nu, acum eram
turiști adevărați, cu cheie lăsată la
recepție. Doar că, parcă printr�un
făcut, într�o noapte camera noas�
tră de hotel a fost invadată mai
întâi de o broască, apoi de un
șoarece – altfel inofensivi. Broas �
ca am dat�o până la urmă afară
(sau mai degrabă a plecat singură,
de plictiseală), dar cu șoarecele
am mai avut de furcă. Când ne�am
plâns la recepție, doamna de
acolo ne�a privit rece, ne�a dat de
înțeles că nu era treaba ei și ne�a

trimis la o cameristă. Am dat, în
toiul nopții, și de cameristă, dar n�
am avut mai mult succes, ba chiar
dimpotrivă: când am anunțat că
avem un șoarece în cameră, a
țipat: „Aveți un șoarece? Până nu�
l scoateți de acolo, eu nu mai calc
în camera aia!“. L�am scos, ce să
facem?

Doar că, așa cum am zis, de
atunci au trecut 28 de ani. Ca să
pot înțelege istoric, măcar cât de
cât, decalajul temporal ce ne se�
para de acele vremuri, am făcut o
raportare la alte vremuri, rele�
vantă măcar psihologic. Dacă ar fi
fost vorba de o ședere pe litoral
(sau oriunde altundeva) în 1944
în loc de 1994, o întoarcere după
28 de ani ar fi însemnat revenirea
pe aceleași locuri în 1972. Cât pu�
teau să se fi schimbat litoralul –
și România – între 1944 și 1972?
Ei bine, la o astfel de schimbare
puteam să ne așteptăm și noi
odată cu revenirea la mare nos�
trum (Neagră, nu Mediterană).

Sigur, un astfel de exercițiu e su�
biectiv: nici vorbă ca Europa și
România să se fi schimbat în ulti�
mii treizeci de ani atât cât au
făcut�o după Al Doilea Război
Mondial, dar schimbări au fost. Și
exagerările sunt bune și ele: te
pregătesc pentru ce e mai rău,
pentru ca apoi să fii mulțumit,
chiar bucuros că e ceva mai bine.

Pentru ca totul să semene cu
o revenire la matcă, chiar și dru�
mul până la mare l�am făcut ca pe
vremuri, deci cu trenul – și cu
CFR�ul. De data asta la vagon de
dormit, ca orice aspiranți respec�
tabili la statutul de middle class.
Unde a fost decent, curat (de ce
mă tot mir de curățenie pe trenu�
rile românești?), cu toaleta mân�
jită și pe pereți după prima oră de
drum (dar pentru asta eram pre�
gătit) și cu un compartiment la fel
de strâmt ca de obicei. Iar trenul
pornit de la Timișoara a ajuns la
Eforie Nord cu o întârziere de
doar un sfert de oră: sfertul 

academic, să zicem. Deci, pe an�
samblu, un progres.

Unii s�ar putea întreba de ce
n�am optat pentru un concediu la
Costinești, dacă tot voiam o în�
toarcere în spațiu și peste timp? E
simplu: pentru că nu mai aveam
ce căuta în „stațiunea tineretului“,
unde se adună studenți și ado �
lescenți lipsiți de griji, care petrec
nopțile pe plajă cu chitara și sticla
de votcă (o, și cât ne înșelam!).
Acum trebuia să ocupăm o poziție
potrivită cu statutul nostru, într�o
stațiune plină de familiști ca Efo�
rie Nord. 

Habar n�aveam noi cât de
adevărată era eticheta asta. Urma
să aflăm curând. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Întoarcere la mare nostrum (I)
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Profesori pensionari, publiciști de
factură creștin�democrată sau
consumatori de rock îmbibați în
bunăvoință și doldora de sen �
timente pioase, cu bun�gust, s�au
revoltat: „Turma de troglodiți a
sfâșiat frumusețea muzicii! Ame �
rica a murit în 1999! Viitorul e
sumbru cu asemenea specimene
umane!“. Și alte imprecații bine
articulate. Niciunul n�a văzut ma �
nipularea abilă a tânărului re �
gizor englez Jamie Crawford,
comisă poate la comanda pro du �
cătorilor, poate fiindcă așa e moda

ideologică, poate din con vingere
proprie. Iar mistificarea va fi
legată definitiv de numele lui,
fiindcă el a semnat�o. Eticheta are
aspect proteic; alegeți ce vă place:
political correctness, cancel cul �
ture, woke, #metoo etc.

Rețeta făcăturii e simplă, n�o
mai despic aici. Evenimentul a
fost ideal pentru „mesajul“ subtil
indus. Și vinovat principal de
posibilitatea interpretării tenden�
țioase este însuși creatorul fes �
tivalului, Michael Lang. Omul nu
poate fi bănuit de rea�intenție. Cel

mult de naivitate sau nepăsare. A
vrut profit, ca tot capitalistul. Ni �
mic de reproșat. Nu știu dacă el a
decis lista trupelor care au evo �
luat pe cele două scene și�n pavi �
lionul dedicat petrecerilor rave,
dar sigur a fost de acord cu ale �
gerea și nu s�a înșelat. Fără îndo �
ială că vechiul show�businessman
a simțit foarte bine pulsul pu �
blicului�țintă din 1999, a cărui
men talitate era diferită de cea
predominantă cu trei decenii în
urmă. Eroarea lui Lang? Obstinația
de a utiliza cuvântul Woodstock. E
un cuvânt magic nu doar pentru
cei 500.000 de inși prezenți în 1969,
ci și pentru generațiile următoare,
universal răspândite (inclusiv în
țările blocului comunist). Wood �
stock ’69 trimite la flower�power,
make love not war, stop poluare,

pace, înțelegere și întreg arsenalul
de năzuințe frumoase, idealiste.
Chiar vocabula wood (= lemn) se
potrivește cu esența mișcărilor
cetățenești de la finele acelui de �
ceniu controversat.

Tot la Woodstock 1969 s�a
lansat strigătul Freedom. Libertate,
da; dar înțeleasă de o parte a
poporului rockeristic mai degrabă
ca lipsă de răspundere decât ca
asumare a vreunei îndatoriri so �
ciale. Iar sloganul „sex & drugs &
rock�n�roll“, insidios prelins pe
lângă muzică, va fi văzut rodind
nesăbuit tocmai la Woodstock ’99.
Nu neapărat legat de rock în sine,
ci de participarea la asemenea
manifestări. Generația Woodstock
’69 a promovat, fie că a vrut, fie că
nu, mentalitatea „Totul e permis“ și
„Lasă copiii în pace, nu�i brutaliza
cu sfaturi bătrânești“. A inaugurat
un soi de contracultură, oficial
combătută, totuși gras recom pen �
sată și discret împinsă în avan �
scenă, încât azi orice copil vrea să
ajungă vedetă și să facă bani. Și
vrea musai acum! În aceste con �
diții, era greu de așteptat peace,
love & lullabies la un festival cu

strigătul de ordine: „Nu�mi spune
tu mie ce trebuie să fac“. Și nu
„hoarda“ trebuie învinovățită, ci
părinții și „profesorii“ ei. 

Lang & comp. au strâns în 1999
trupe în vogă și reprezentanți ai
vechiului showbiz, gen James Brown,
Willie Nelson. Au explodat Korn, Limp
Bizkit, Rage Against The Machine, Kid
Rock sau Creed. Trupe nü metal. Pe
lângă ele, Metallica și Megadeth
păreau bătrâne, chiar erau! Iar ca Red
Hot Chili Peppers să fie băgată în
seamă, basistul Flea a... plutit pe scenă
în pielea goală! Publicul, înnebunit
de căldură, de condiții sanitare
improprii, de prețurile practicate la
tarabe (și de ener gizante, firește!) s�a
dezlănțuit la piesele nü�metal�iștilor
cum rar am putut vedea în alte
concerte. Indiscutabil, trupeții au
prestat con brio!

Concluzia o trage una dintre
fete, feministă moderată azi, după
două decenii: „A fost o experiență
pe care aș repeta�o oricând!“ So,
metal�stock rules! SDC

Metal-stock
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Difuzarea filmului documentar în trei serii Trainwreck: Woodstock
’99 (2022) pe canalul Netflix a stârnit pasiuni uimitoare în rândul

congenerilor mei, exprimate cu postări indignate pe rețeaua

rețelelor sociale. 



Strategie artistică de a reînvia
episoade din adâncimile seculare
ale trecutului, reenactment-ul e
foarte prizat dincolo de ocean, în
SUA. O formă de documentare cu
mijloacele artelor vii, el reconstituie,
pe chiar locurile unde s-au desfă -
șurat, bătălii antologice ori alte
evenimente memorabile, operând o
interesantă conexiune între prezent
și pagini relevante de istorie. 

Scopurile sunt multiple, conver�
gente. Principalul e aducerea amin �
te. Aniversarea unor cifre rotunde,
sărbători naționale ori ale comu �
nității locale devin prilejuri opor�
tune pentru asemenea puneri în
scenă în aer liber. 

O altă țintă este educațională.
A asista ca privitor la un eveni�
ment de acum o sută sau mai
multe de ani e o experiență pe care
memoria o reține cu siguranță. Iar
o învățare activă este mult mai efi�
cientă decât o prelegere. 

O TRADIȚIE 
STRĂVECHE

Dimensiunea de divertisment nu
e exclusă. Orice reenactement
atrage prin el însuși, e ca un spec�
tacol, doar că unul care reface cu
acuratețe științifică o secvență
deja petrecută. Partea sentimen�
tală e inclusă! A vedea cu proprii
ochi personalități ale căror nume
și portrete se află în enciclopedii
are un impact afectiv considerabil.

Reenactment�ul reunește ama�
tori, figuranți dornici să se im�
plice în scenografii reale, auten�
tice, în costume și cu recuzită
confecționate după imagini și re�
latări de epocă. Asemănarea fizică
cu cei impersonați, când vine

vorba de personalități, e de la sine
înțeleasă, la fel ca respectarea
adevărului istoric.

Formulele de rejucare a unor
lupte are o tradiție străveche. Ro�
manii le utilizau pentru a�și etala
succesul de cuceritori, Evul Me �
diu le�a folosit ca modalitate de
impresionare a publicului. Anglia
secolului al XVII�lea pare să fie
locul unde reînvierea unor epi�
soade de odinioară a fost apre�
ciată, experții considerându�l
inițiator pe lordul James Dunn de
Coniston. El a refăcut la Londra
Blackheat (1645), scene din Răz�
boiul Civil încă în desfășurare, cu
scopul de a atrage atenția asupra
confruntării armate. Genul s�a
dezvoltat ca număr și amploare,
întrucât atrăgea mulțimea. 

EVENIMENTE REALE

Lordul Buckingham a mers mai
departe, pe lacul de pe proprieta�
tea sa regizând (1821) variante na�
vale din vremea războaielor napo �
leoniene. Moda a fost exportată
odată cu emigrația masivă peste
ocean, unde a luat anvergură.
Uneori, performeri erau veteranii
înșiși, prezența lor conferind un
plus de autenticitate demersului

și o doză sporită de subiectivism. 
În termenii lui „cel mai/cea

mai“, în listă se înscriu Asediul de
la Namur (din timpul Războiului
de Nouă Ani), realizat în 1934 în
Marea Britanie ca parte a unui
spectacol care a durat nu mai
puțin de șase zile. În Lumea Nouă,
la 125 de ani de la Războiul civil,
un reenactment a reunit peste
6.000 de figuranți. Statisticile
arată că, în prezent, în SUA au loc
anul peste o sută de refaceri live
ale unor momente din confrunta�
rea dintre Nord și Sud.

Istorie vie a fost și Sibiu 100.
Centenarul României Mari, fi nan �
țat de Primăria Sibiu și imaginat
de Radu Alexandru Nica, coagu�
lând comunitatea locală și for�
mele ei de expresie populară și
cultă. Acest episod de reenact �
ment a implicat peste 1.000 de oa�
meni. A reprodus un eveniment
real, vizita la Sibiu (2 ianuarie
1919), în cadrul unui turneu
național post�semnarea actului
Unirii, a generalului Henri Mathi �
as Berthelot. Un turneu făcut de
acest „cel mai bun prieten al Ro�
mâniei Mari“ pentru a sublinia
sprijinul Franței și a atenua, pe cât
posibil, din tensiunile interetnice. 

O ARHIVĂ VIE 

În faza de pregătire a călătoriei în�
apoi în timp, regizorul s�a docu�
mentat citind publicațiile de
atunci, pentru a intui „emoția vre�
mii“, cărți, arhive video și, mai ales,
arhiva de război a Franței. In �
formațiile oficiale vorbesc despre o
defilare militară, despre pre zența
prin reprezentanți a circa 70 de
comunități din preajma Sibiului și

o adunare de peste 10.000 de oa�
meni entuziaști. 

Reenactment�ul din 2018 le�a
refăcut pe toate: o paradă militară
de 300 de cadeți de la Academia
Forțelor Terestre din Sibiu, cos �
tumați în uniforme, infanterie și
cavalerie, deplasându�se pe traseul
Piața Mică – Podul Minciunilor –
Piața Mare, pentru a fructifica sce�
nografia arhitecturală; venirea lui
Berthelot și a lui Iuliu Maniu în au�
tomobil de epocă, discursurile
celor doi așa cum au fost consem�
nate de istorici. 

O arhivă vie, în mișcare, o ex�
tragere din rafturi de bibliotecă și
din documente a născut un specta�
col popular al cărui scop a fost mai
ales retrăirea afectiv�simbolică a
unui moment de răscruce din isto�
ria națională și a locului. SDC

(Articolul face parte din volumul
colectiv bilingv în curs de apariţie
Teatru și război, editat de Festivalul
Internaţional de Teatru pentru
Publicul Tânăr Iași, ediţia a XV-a, 
1-9 octombrie, tema conflict/ 
confruntare.) 
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Reenactement, istoria 
care prinde viață prin spectacol
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INTERVIU CU ARTISTUL ION BARBU 

„Probabil ar trebui să redefinim
și noțiunea de muzeu“

DAN LUNGU 

Câteva cuvinte despre propria

copilărie?

Aici sau, mai degrabă, acolo sunt
de acord cu prietenul Dorin Tu�
doran care afirmă că „numai copi�
lăria e glorioasă“. Restul e agonie,
desigur.

Am în Muzeul Instalatorului
Român o lucrare, o cupă care are
înscrisă pe soclu sintagma „Pros�
tul clasei“. Îmi place – pentru a
vedea reacția privitorilor – să re�
comand această instalație drept
trofeu personal dobândit în școala

generală. Caut acum o cupă de
cupă care să aibă baza împodo�
bită cu inscripția PROSTUL TÂR�
GULUI.

Cam asta ar fi evoluția mea
personală la capitolul artă...

Cum s-au întâmplat lucrurile de
ați devenit artist? Ce a contri-
buit decisiv la asta?

Cutremurul care a contribuit de�
cisiv întru devenirea mea ca artist
s�a întâmplat în anul 1964. Eram
elev în clasa a IV�a la Școala Ge�
nerală din Petrila când am desco�
perit, cu de la mine putere, cu de
la mine inspirație, perspectiva. E

ceva fabulos să privești lumea în
trei dimensiuni, după ce vreme de
11 ani orizontul tău era limitat la
două. Îmi venea să alerg pe Strada
Principală din Petrila, în pielea
goală ca să respect cutuma isto�
rică, și să strig în gura mare:
„Evrika! Evrika!“.

De atunci nimic nu a mai fost
la fel. În afară de Petrila.

Foarte multă lume vă știe în cali-
tate de caricaturist. Cum ați fă-
cut trecerea de la caricatură la
artă? Cum se împacă una cu
alta?

Nu am făcut niciodată trecerea de

care vorbiți. Poate doar privitorii
mei au comis�o. Dar asta�i treaba
lor, nu a mea.

Eu am descoperit că sunteți un
excelent cunoscător și rafinat
cititor de poezie. Ați scris vreo-

dată poezie?

Este un great fake faptul că nu am
scris niciodată poezie. Scriu poe�
zie de foarte mult timp și în fie�
care zi. Atâta doar că nu�mi place
să�mi semnez poeziile cu numele
propriu – asta ca să nu creez con�
fuzii inutile. Apelez astfel la pseu�
donime, ca de exemplu: Aurel
Dumitrașcu, Lucian Blaga, Șerban
Foarță, Emil Brumaru, Ion Mu �
reșan, Petre Stoica, Dorin Tudo�
ran, ejusdem farinae.

Multe dintre proiectele dumnea-
voastră artistice folosesc într-un
fel sau altul versurile, „poezia“ –
de la Planeta Petrila la poeziile la
borcan sau pe pietricele… Care e

rolul poeziei aici?

Rolul poeziei în toate „spectacolele“
mele a fost acela de a nu duce tava.

Ați pregătit pentru Romanian
Creative Week expoziția „The
Pebble Tamer“. Despre ce este

vorba?

Expoziția de la Iași, „The Pebble
Tamer“, este un omagiu pe care
vreau să�l aduc, tardiv, dar nu
inu til, câtorva persoane la care țin
foarte mult și la a căror îmblân�
zire lucrez încontinuu: Sharon
Stone, Freddy Flintstone, Irving

Stone, Rolling Stones, Sisyphus
Stone și Philosophical Stone. Iar
faptul că o fac cu uneltele fine ale
poeziei nu este decât un amănunt
pe care nu vreau să�l treceți cu ve�
derea, auzul, mirosul și pipăitul. 

Cât de clară credeți că este dis -
tincția între „ce este arta“ și „ce

nu e este artă“ în ziua de astăzi?

Să fie clar că nu mi�e clară deloc.
E cam ca dilema din farfurie: dacă
puiul e de crescătorie ori e crescut
pe pământ. 

Unde v-ați încadra ca tendință

artistică?

Având în vedere evoluția societății
românești, m�aș încadra ca ten �
dință (carevasăzică ceva la care
tind) spre pictură murală rupestră.

Cum vedeți chestiunea
originalității unui artist? Mai de-
grabă se construiește sau mai

curând vine din inspirație?

Ce să zic și eu? Apelez la un prie�
ten, mai celebru ca mine, care
spunea că transpirația e musai a
fi de 99%, inspirația de doar 1%,
iar de rest, cât încape, respirație!

Care au fost cele mai complicate
decizii pe care a trebuit să le
luați în calitate de artist de-a

lungul timpului?

Deciziile complicate pe care a tre�
buit să le iau au fost cele referi�
toare la curva asta de viață. Cele
referitoare la calitatea mea de 
artist au fost floare la ureche.

Îmblânzitor de pietre, așa s-a arătat la Iași anul acesta
Ion Barbu, caricaturist și artist vizual, cu expoziția
găzduită de galeria ArtEast. Zeci de versuri au îmblânzit
pietrele pe care Ion Barbu le-a adăugat în expoziția sa.
Aceasta, parte a Romanian Creative Week 2022, în
secțiunea Arts&Crafts, a venit și cu o altă parte inedită:
caricaturile tubulare. Îmblîzitorul de pietre/ The Pebble
Tamer e un titlu cum nu se poate mai adecvat pentru
artistul din Petrila, creator a numeroase muzee. Dar mai
mult, este și un efort în formă continuă în Iași din partea

maestrului barbuian, cel care a aplicat, la inițiativa
Muzeului Național al Literaturii Române Iași, și un inedit
și fascinant concept propriu: Muzeul Poezie(i), de găsit
în Casa Muzeelor. E un efort, de fapt, care a început
chiar în paginile revistei „Suplimentul de cultură“, cu
mulți ani în urmă și unde îl puteți citi și astăzi. Despre
caricatură și artă, dar și despre copilărie și muzee,
despre stimuli și succes, Ion Barbu a răspuns unor
întrebări ridicate de scriitorul Dan Lungu. Cum s-ar
spune, Lungu întreabă, Barbu răspunde.
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Cât și cum lucrați la o expoziție?
Cum funcționează laboratorul
dumneavoastră de creație? Ce

vă stimulează și ce vă inhibă?

Tot timpul.
La foc continuu.
Țigara și Antena 3.

Ați făcut câteva muzee până
acum, printre care Muzeul Ma-
mei, al Poezie(i), dar și pe cel al
Instalatorului Român. Decon-
certant la prima vedere. Care e
rostul acestor muzee? Ce v-a
mânat în luptă să le faceți? Cât
sunt muzee și cât instalații artis-

tice?

Muzeele mele sunt replică la acele
clădiri numite pompos muzee,
care adăpostesc lucruri prăfuite
și din care viața a dispărut cu
desăvârșire.

Probabil ar trebui să redefi�
nim și noțiunea de muzeu.

Cât din cele făcute de mine
sunt instalații artistice, nu știu.
Dar mi�ar plăcea să fie toate, plus
că mi�ar foarte plăcea ca ele să fie
niște universuri în expansiune.
Simt întotdeauna după tăierea
panglicii inaugurale nevoia în�
noirii lor. Fiecare muzeu este o
carte care�și amână epilogul.

Rostul acestor muzee pentru
mine este de a nu rămâne dator. 
Nu�mi place să am datorii la nimeni,
cu atât mai mult la mine însumi.

Așadar am spus�o și o repet:
Mother’s Museum este plata fă�
cută către Mama mea care mi�a
dat șira spinării; Casa Memorială
„Ion D. Sîrbu“ este datoria mea
față de scriitorul care m�a făcut
doctor coloris causa; Muzeul In�
stalatorului Român este mulțu �
mirea mea adusă patriei care, ca
pe Sîrbu, mă doare fizic. Patria, nu
mulțumirea. Iar Muzeul Poezie(i)
este, dintre toate muzeele, „zarul
meu de opt�opt“.

Cum apreciați scena artistică
românească? Care sunt marile
schimbări din ultimii 20 de ani,
să zicem, și ce direcții noi se

prefigurează?

Referitor la scena artistică româ�
nească, desigur, regret enorm
dispariția lui Dan Spătaru, Aure�
lianului Andreescu, a Mihaelei
Runceanu, a Doinei Badea și a Ro�
micăi Puceanu. Sunt optimist
însă când văd că vin tare din urmă
Adrian Copilul Minune, Sorinel
Puștiul, Vali Vijelie și, last but not
least, GUȚĂ.

Ce înseamnă „succes“ în artă? 
S-a schimbat definiția „succesu-
lui“ înainte și după 1989?

Despre succesul în artă nu pot
vorbi decât după închiderea ex �
poziției personale „Îmblânzitorul
de Pietre“/ „The Pebble Ta mer“
din Iași. Atunci voi putea cuvânta,
în cunoștință de cauză, și despre
definiția lui.

Cum credeți că schimbă apariția
internetului și a realității virtua-
le creația, viața artistului,
percepția asupra artei? Ce se
redefinește și ce nu în statutul
artei?

Pentru că este ultima întrebare, îmi
permit să fiu optimist, așadar voi fi
toboșarul vremurilor noi și anunț
apocalipsa după Ioan Stratan:

„Aici, unde noi am ajuns, este mai
bine ca binele./ Egali în prostie.
Aici este finele“. Concluzie: „Numai
întrebarea știe/ Ce n�am fost, ce 
n�o să fie“ (Ierunca dixit). SDC

FOTO: Camelia Toma

ION BARBU (Petroșani, 6 iunie 1953) locuiește în
Petrila, pe strada 1 Iunie. A participat la peste
400 de expoziţii din România și din străinătate și
a câștigat aproximativ 50 de concursuri
naţionale și internaţionale de caricatură.
Caricaturile îi sunt publicate în ziare și reviste
din Turcia, Polonia, Italia, Bulgaria. În România,
publică sau a publicat în „Suplimentul de
cultură“, „Ziua“, „Dilema veche“, „Academia
Caţavencu“ (peste 8.000 de caricaturi până în
prezent). Organizează festivalul de poezie,
muzică și teatru Om rău din Petrila (între anii
2000 și 2005, cinci ediţii și un parastas) și este
președinte al Fundaţiei Culturale „Condiţia
română“, Petroșani. De asemenea, a organizat
Salonul de Toamnă al Umorului din Petroșani (12
ediţii, între anii 1976 și 1987). A organizat primul
festival de caricatură pe asfalt. Predă caricatura

de presă la Școala Superioară de Jurnalism din
București și este membru al Uniunii Artiștilor
Plastici din România. A fost coautor (timp de
cinci ani) al serialelor „Caricaturiștii lumii“ (în
„Flacăra REBUS“) și „Cronica marilor festivaluri
de caricatură“ (în „REVISTA X“).
Albume și cărţi: Petrila, periferia culturală a
Europei (I. Frumosul din Petrila adormită; II.
Antologia poeziei românești la zid; III. Petrila
unter alles; IV. Colonia râsa-plânsa), Cercul
artiștilor dispăruţi, Tratat de rienologie –
Literatură și caricatură de sertar, Cartea albă,
seacă, rece și fără sifon a guvernării Văcăroiu,
Duminica Orbului, Surdului și Mutului, Lăsata 
și ridicata Secului, Cartea Albă a caricaturii de
presă, Nutzi, spaima Constituţii, Adrian Năstase –
Tratat de aroganţă, Ion Iliescu – Convorbiri 
cu Nina.
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600 de titluri publicate 
în „Top 10+“, una dintre 
cele mai îndrăgite colecții 
ale Editurii Polirom
Peste 11 de ani de „Top 10+“, 600 de
titluri publicate, în circa 4 mi�
lioane de exemplare • Capodopere
ale literaturii de pretu tindeni,
într�o colecție a celor mai îndră�
gite bestselleruri, în format poche
• Titlul cu numărul 600, disponi�
bil pe site și în librării: Toate
bufnițele, Filip Florian.

Colecția „Top 10+“, unul din�
tre cele mai de succes proiecte
editoriale Polirom, numără 600
de titluri, publicate în peste 11 ani
de existență. Dedicată capodope�
relor literaturii de pretutindeni și

bestsellerurilor, în format poche,
colecția „Top 10+“ cuprinde titluri
semnate de nume de prim rang
ale literaturii universale, precum
și ale literaturii autohtone,
laureați ai Premiilor Nobel, Pulit�
zer, Booker etc., autori traduși în
întreaga lume.

CELE MAI VÂNDUTE TITLURI
ALE COLECȚIEI

l Pădurea norvegiană, Haruki
Murakami
l O mie nouă sute optzeci și

patru, George Orwell
l Lolita, Vladimir Nabokov
l Cele patruzeci de legi ale iubirii,
Elif Shafak
l Să ucizi o pasăre cântătoare,
Harper Lee
l Idiotul, F.M. Dostoievski
l Cel care mă așteaptă, Parinoush
Saniee
l Minunata lume nouă, Aldous
Huxley
l Portretul lui Dorian Gray, Oscar
Wilde
l Frații Karamazov, F.M. Dosto�
ievski   

CELE MAI RECENTE APARIȚII:

l Femei fără bărbați, Shahrnush
Parsipur
l Durere, Zeruya Shalev
l Ochii tuaregului, Alberto Váz�
quez�Figueroa
l Uimire și cutremur, Amélie No �
thomb
l Cântec de leagăn, Chuck Palah�
niuk
l Sfârșit de sezon. + 5 povestiri
noi, Marius Chivu
l Fiica Estului, Clara Usón
l Olga, Bernhard Schlink

l Dans grotesc, Aldous Huxley
l Întâlnirea, Gabriela Ada meș �
teanu

ÎN PREGĂTIRE:

l Scurtă istorie a tractoarelor în
limba ucraineană, Marina Le�
wycka
l Confesiunile unui opioman en�
glez, Thomas De Quincey
l Castelul de nisip, Iris Murdoch
l Bàrnabo, omul munților • 
Secretul Pădurii Bătrâne, Dino
Buzzati SDC

RECOMANDARE EDITORIALĂ

Sonya Orfalian, Mărturii ale copiilor
armeni. 1915-1922

l Cu contribuţii de Gérard Chaliand, 
Joël Kotek şi Yves Ternon

l Traducere din limba italiană de Emanuela Stoleriu
l Traducerea textelor din limba franceză 

de Nicolae Constantinescu

Deoarece nici un microfon și nici o cameră de filmat nu au
înregistrat vreodată glasurile fragmentate ale supra vie �
țuitorilor genocidului armean, Sonya Orfalian și�a propus
să culeagă amintirile acestora și să le facă dreptate. Ea re�
constituie astfel soarta unor copii rupți de familiile lor, care
au trecut prin traume îngrozitoare fără să înțeleagă ce li se
întâmplă și de ce. La sfârșitul războiului, cei rămași în viață
au fost căutați de organizații europene și americane și
adunați în centre de primire. 

Acestea sunt mărturiile unora dintre ei, treizeci și șase
la număr, la fel ca literele alfabetului armean. Înainte să se
piardă pe căile vieții, succint și cu aceeași inocență de de�
mult, ei relatează doar esențialul: violența extremă la care

au fost martori. Din poveștile lor scurte, dar cutremurătoare
răzbat o suferință incredibilă și o nostalgie nemăsurată
după tot ce au pierdut, după cei apropiați, după patrie.
Mulți s�au stabilit în diferite colțuri ale lumii, și�au înteme�
iat o familie, dar se vor simți pentru totdeauna lipsiți de
identitate.

„Am dorit să fac cunoscute aceste mărturii pentru ca
ele să iasă din tăcerea istoriei.“ (Sonya Orfalian)

Sonya Orfalian s�a născut în 1958 în Libia, într�o familie
de refugiați armeni. În prezent locuiește la Roma, unde își
desfășoară activitatea de artistă, scriitoare și traducătoare.
Cea mai mare parte a muncii sale constă în cercetarea și do�
cumentarea bogatei moșteniri culturale a Armeniei. Printre
cărțile pe care le�a publicat se numără colecțiile de basme
armene A cavallo del vento. Fiabe d’Armenia (2017) și C’era
e non c’era. Fiabe dalla terra d’Armenia (2016) și volumul
dedicat artei culinare armene La cucina d’Armenia. Viaggio
nella cultura culinaria di un popolo (2009). SDC
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Apărut în 2016 în Sibiu, fes-
tivalul Artmania își continuă
neabătut drumul, chiar cu
sughiţul provocat de pan-
demie. Mai mult chiar, pare
să aibă o singură problemă:
nu se poate opri din a
crește. Dovadă? Ediţia de
anul acesta, 2022, care s-a
coagulat mai cu poftă, mai
îndârjită în a dovedi că se
merge mai departe. 

RADU CUCUTEANU

Iar lista trupelor a fost mai co �
vârșitoare ca oricând – și asta în
ciuda anulărilor, în ciuda pande�
miei pe care mulți dintre noi
parcă refuză să o creadă. Dar iată,
spre exemplu, cum o trupă pe care
așteptam să o re�revăd nu a mai
reușit să participe: oamenii din
My Dying Bride au trebuit să se
izoleze pentru că, din păcate, co�
vidul merge mai departe (britani�
cii fiind înlocuiți de moldovenii
noștri de la Alternosfera). 

Chiar și așa, cu problemele
generate de pandemie și de zbo�
ruri anulate – o problemă care 
a afectat puternic și festivalul
Rock stadt –, ediția nu poate fi
descrisă altfel decât ca fiind un
succes. 

Am apreciat gestul făcut de
organizatori, de a îi ruga pe par �
ticipanți ca, dacă ajung în zona

festivalului mai devreme (concer�
tele începeau la șapte seara), să
facă liniște pe cât posibil, pentru a
nu deranja liturghia ținută ală�
turi, la catedrala catolică. Iar cei
prezenți chiar au făcut asta: să vezi
cum o masă de oameni stă aproa �
pe în tăcere, șușotind, la un festi�
val de muzică, nu e o experiență pe
care să o mai fi trăit. 

Aflat mai departe în Piața
Mare a Sibiului, festivalul s�a
desfășurat pe două scene, cea ma �
re către catedrala evanghelică, iar
cea mică la capătul opus, către
muzeul Bruckenthal. Iar foamea
de sunete a fost potolită în răs�
timp de trei zile de către trupele ce
au prestat cu asupra de măsură. 

TRUPE, TRUPEȚI, TRUPURI 

Ce trupe, întrebați? Nu foarte
multe, dar deloc mărunte. Dintre
titani, trebuie să îi amintesc în
primul rând pe cei de la Testa�
ment, cu cei mai bine de 40 de ani
de activitate în spate. 

Line�up�ul a fost însă îndea�
juns de lung încât să îi mulțu �
mească și pe cei mai cârcotași:
suedezii de la Meshuggah au ofe�
rit, cum le spune și numele, o în�
treagă nebunie. Iar toboșarul
Tomas Haake își merită din plin
numele și renumele, o întreagă
energie pusă în valoare, cu o teh�
nicitate ce cred că a fost întrecută
numai de a lui Mike Portnoy. Cu
riffurile puternice ce au făcut ca
toată mulțimea de oameni (și
erau mulți!) să se unduiască, nu e
de mirare că după show s�a aș �
ternut o tăcere adâncă peste pu�
blic, o ieșire bruscă din transă. 

Mercyful Fate, în frunte cu
King Diamond, a arătat de ce Da�
nemarca a fost unul dintre locu�
rile în care s�a născut black
metalul. Transatlantic a subliniat
perfect ce înseamnă metalul pro�
gresiv născut la îmbinarea dintre
America și Marea Britanie, cei
patru membri (Neal Morse, Mike
Portnoy, Roine Stolt și Pete Tre�
wavas) arătând cum trebuie să

vedem un supergrup. (Ca notă:
supergrupul este o trupă ai cărei
membri sunt toți foarte cunoscuți
datorită proiectelor anterioare.) 

Nu are cum să�ți fie rușine
nici cu suedezii de la Cult of Luna,
cu progresia foarte întunecată a
formei lor de metalcore și cu cei
doi bateriști prezenți pe scenă.
Pentru a doua oară la Artmania,
Leprous a oferit publicului, din�
colo de șlagărele cunoscute și răs�
cunoscute publicului, mare parte
din al șaptelea album al său,
Aphe lion. Un bufet suedez. 

Pentru părți mai liniștite, The
Pineapple Thief a fost excelent, cu
mixajul de indie, prog și părți mai
pop. Și, așa cum și�a obișnuit pu�
blicul, Gavin Harrison a fost
desăvârșit: a bătut tobele alea de
ziceai că are o problemă perso�
nală cu ele. Ca baterist, să cânți
echilibrat și aproape încet, să
punctezi doar ceea ce este necesar,
să nu îneci celelalte instrumente,
să ai eleganță în ritm, pe scurt, să
știi și când să taci – lucruri grele,
doamnelor și domnilor! 

Ucrainenii de la Stoned Jesus
au fost o adiție aproape necesară,
având în vedere contextul în care
ne aflăm: agresiunea Rusiei asu�
pra țării vecine, iar Igor Sidoren �
ko și ceata lui au oferit un show
care a mers direct la inimă. La fel
a fost și în cazul celor de la Vin�
tage Caravan, islandezii au pres�
tat impecabil, cu alura aceea nos� 
talgică a anilor ’70 și mixul de
prog, psihedelic, blues, totul ames�
tecat în rockul lor. 

ȘI AUTOHTONE, 
ȘI AUTOHTONI 

Dar festivalul nu se axează doar
pe nume cunoscute de import.
Evident, au fost și trupe româ �
nești axate pe aceleași genuri. Bu�
covina, cu folk metalul lor, s�a
despărțit de ceva timp de sunetul
inițial, de acum 20 de ani, ce mer�
gea mai mult către vikingi, pentru

a căuta sunete mai complexe și
căutându�și teme mai apropiate
de România. Băieții de la Alter�
nosfera au reușit să facă mul �
țimea să se electrizeze, cu refre� 
nele melodiilor ieșind din mii de
piepturi. 

Dor de Duh a cântat foarte
puțin, din păcate, melodiile lungi
care se regăsesc pe albumul Har
fiind ciupite pentru a se încadra
în playlist. Puțin, dar bun: a fost o
încântare să auzi live cum se îm�
bină elementele cele mai diverse
pentru a ieși un sunet nou,
însuflețitor, al trupei ce s�a for�
mat după ce nu a mai fost Negură
Bunget. 

Cei de la Taine au revenit, asi�
gurând preambulul pentru Me �
shuggah, cântând pe scena mică
cu melodiile lor prog�death. Pe
ace eași scenă mică au cântat du�
minică și tinerii de la proaspăta
trupă sibiană Revolver. 

MULTIPLE DIRECȚII,
MULTIPLE ACTIVITĂȚI

Ca orice festival, și Artmania se
dezvoltă de la o ediție la alta. Și,
conform numelui său, cum putea
să treacă la următorul nivel dacă
nu prin activități legate de artă?
Conceptul festivalului pare din ce
în ce mai bine lămurit în mintea
organizatorilor. Iată, spre exem�
plu în spațiul de concert a fost
prezent și un cort al librăriei
Cărturești, ca și un colț al lecturii,
organizat în parteneriat cu biblio�
teca județeană. 

Mai mult decât atât, par ti ci �
panții la fest au putut să asiste
gratuit la filme pe durata zilelor
de sâmbătă și duminică. 

La fel, la Muzeul Civilizației
Tradiționale ASTRA au fost orga�
nizate activități și ateliere pentru
copii, teatru interactiv, dar și
activități pentru maturi. 

Un festival care merge mai de�
parte, mai departe, tot mai departe. SDC

Artmania 2022 –
poliritmie de 16 ani
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– FRAGMENT –

Când eram mic, am citit undeva
că atomii nu se ating niciodată.
Că, fizic, e imposibil să se întâm�
ple așa ceva.

Dar noi suntem făcuți din atomi.
Înseamnă că niciodată nu ne

atingem? E o minciună ceea ce
simțim? Trăim într�o lume a
aparențelor? Ce se întâmplă când
un bărbat sărută o femeie? Dar
când se naște un copil?

Din păcate, nu e doar o teorie.
Orice atingere pare reală grație
doar unui proces de repulsie elec�
trostatică.

Atunci, ce se întâmplă când
un glonț intră într�un om? Ce
anume determină, cu adevărat,
moartea?

*
— Viky…

I�am atins coapsa foarte ușor,
dar ea mi�a ridicat încet mâna,
apoi și�a trecut degetele fine prin
părul meu.

— În noaptea asta nu facem
nimic, Mart, a zis. Doar ne prefa�
cem că facem.

— Adică… un preludiu? am
întrebat zâmbind.

N�aș fi crezut că zâmbetul mi se
va transforma în altceva. În accep�
tare, mirare, curiozitate, plăcere,

bucurie, durere. A fost ca și cum
totul s�ar fi șters dintr�o dată și m�
aș fi întors la ceva ce crezusem
pentru totdeauna pierdut. Dar nu,
anii tinereții erau cu toții acolo,
nu se risipise nici unul, ca cercu�
rile din trunchiul unui copac. Mă
așteptau să mă întorc.

Uitasem cum era, nici nu mai
știam cât fusese de frumos.

A fost prima oară când am să�
rutat și am îmbrățișat o femeie pe
bancheta din spate a mașinii
mele, fără să facem altceva. Și, nu
mă tem să o spun, a fost al naibii
de diferit.

Ne sărutam, vorbeam și iar ne
sărutam, fără să ne putem opri.

Privind geamurile mașinii, 
m�am întrebat atunci dacă afară se
lăsase ceața sau respirația noastră
acoperea sticla. Și mi�am dat seama,
m�am gândit așa, ca un biet detectiv
fără viitor, că ceea ce se prelingea pe
interiorul parbrizului, aburii aceia,
erau picături din corpurile noastre,
o parte din ceea ce fusesem mai de�
vreme și care se unise, din clipa
aceea, pentru totdeauna.

La radio cânta jazz. Era Fallin’
și mă simțeam fericit.

*
La miezul nopții, am ieșit amân�
doi din mașină și am intrat în 

clădirea obscură pe care o supra�
vegheasem.

— Îmi pare rău, a zis Viky
dintr�o dată, ridicând spre mine
revolverul.

O priveam năucit, dar tot ce
gândeam era cât putea fi de fru�
moasă.

— Regretul e de partea mea,
iubito, am răspuns încercând să
par cinic.

Dar nu mi�a ieșit, știu asta.
Am adăugat:
— Ai ales bine, iubito. Întot�

deauna am preferat revolverul.
Aș fi putut trage primul, pro�

babil. Însă nu credeam că avea de
gând s�o facă.

— Iartă�mă, a șoptit Viky, cu
„r“�ul acela velar articulat atât de
frumos.

Apoi a apăsat pe trăgaci, iar
eu am căzut de parcă o sfoară in�
vizibilă ar fi fost legată între tră�
gaciul acela și picioarele mele.

Nu am simțit decât o vagă du�
rere în piept.

Viky trăsese cu un glonț�

seringă tip Vario. L�am scos. Se
golise deja și, la lumina telefonu�
lui, am descoperit scris cu litere
mici că drăcovenia garanta două
ore de somn pentru un animal de
o sută de kilograme. Vrusese să�mi
lase totuși o portiță de scăpare în�
aintea zorilor.

Apoi capul mi�a căzut în piept
și nu am mai știut nimic.

*

Când m�am trezit, ceafa și tâm�
plele mă dureau îngrozitor. Con�
form ceasului de pe telefon,
fusesem inconștient aproape o
oră. Timp în care, pentru prima
dată în ultimele trei zile, pierdu�
sem șirul evenimentelor. 

Până atunci știusem ce fă�
ceam și în somn. În intervalul
acela nici măcar nu visasem.
Capul îmi bubuia, trezit de restul
organismului înainte să treacă
efectul tranchilizant. Probabil
Viky abia ajunsese la clinică. Era
unu și un sfert.

Bineînțeles că nu înțelegeam
planul ei de a mă seda.

Privind în jur, am putut de�
duce câteva lucruri din ceea ce se
petrecuse între timp. Viky nu ple�
case singură. Veniseră după ea, fi�
indcă lipsea urna de plastic.

Singura întrebare era de ce
procedaseră diferit în privința
mea. Sau urmau să mă ia, doar că
avusesem neobrăzarea să mă tre�
zesc mai devreme.

Atunci, am auzit pașii. Cei
care veneau nu se fereau, ba chiar
vorbeau tare. Le auzeam vocile, cu
ecou, fără să disting ce spuneau,
în vreme ce lanternele jucau
umbre pe pereții înalți ai corido�
rului.

Credeam că veneau după mi �
ne – dar mă înșelam. SDC

Liviu Surugiu – Sevraj

CARTEA
Imaginaţi-vă că Sam Spade și Philip Marlowe intră în cafeneaua lui
Rick din Casablanca și-i spun: „Rick, hai cu noi să găsim șoimul
maltez!“. Așa ar putea începe Sevraj, o carte care îl are ca prota -
gonist pe Paul Coriolan, un detectiv sărac și lipsit de perspective.
Fără clienţi de ceva vreme și lâncezind într-o atmosferă anostă,
primește pe neașteptate un telefon care îi va schimba viaţa.
Povestea clientului pare plauzibilă, iar onorariul consistent, astfel
încât Paul acceptă misiunea de a fura un obiect mistic. Totul pare
să meargă conform planului, însă detectivului i se cam încurcă so-
cotelile atunci când înţelege că nu i s-a spus întregul adevăr.
Totuși, ceea ce îl împinge în abis nu e doar asta. Paul își dă seama
prea târziu că altceva l-a atras în tot acest hăţiș… Un roman care
se citește cu sufletul la gură, pe parcursul căruia provocările pân-
desc la tot pasul. 

„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment 

din romanul Sevraj, de Liviu Surugiu, care va apărea în curând în

colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

AUTORUL
LIVIU SURUGIU (n. 1969) a debutat în 1994 în „Jurnalul SF“, publicând apoi în
revistele „SuperNova“, „Curierul naţional“, „Gazeta SF“, „Argos“, „Nautilus“,
„CPSF“, „CPSFA-Nemira“, „Ficţiuni“, „ZIN“, „CSF“, „Helion“ și în peste zece an-
tologii. A publicat în cele mai importante reviste din SUA, Anglia, Franţa, Italia,
Spania, Germania, India, Ungaria, Peru, Estonia și Ecuador. A primit 43 de pre-
mii literare naţionale și internaţionale. În 2022, povestirea sa The Choice a
fost selectată pentru a fi dusă de NASA pe Lună într-o capsulă a timpului în
cadrul misiunii Artemis (2025). De același autor, la Editura Polirom a mai
apărut volumul de proză scurtă Fata de pe Drumul Mătăsii (2021).
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Despre Treime, una dintre cele
mai importante sinteze ale
gândirii lui Augustin și o carte
fundamentală a filosofiei și
teologiei occidentale, a apărut
la Editura Polirom, traducere în
premieră coordonată de
Alexander Baumgarten.

Comentând pasaje semnificative ale
scrisorilor pauline și asimilând în
ele numeroase doctrine ale tradiției
platoniciene, tratatul augustinian
explică cunoașterea lui Dumnezeu
în termenii efortului uman de
depășire a unui paradox filosofic al
cunoașterii. In terpretând statutul
omului drept chip și asemănare di�
vină din perspectiva principiului
plotinian al convertirii realităților
divine în funcții ale sufletului, 

Augustin arată cum descope�
rirea omului interior și a facul �
tăților sufletului analogice persoa�  
nelor Treimii permite reformula�
rea idealului ciceronian al filoso�
fiei, prin edificarea unei noi științe,
încă nenumite, dar destinate „să
nască, să crească, să întărească și
să apere“ credința creștină. 

„Oricine citește acestea, unde
este tot pe atât de sigur ca și mine,
să înainteze împreună cu mine;
unde tot pe atât ezită, să caute îm�
preună cu mine; unde își recu �
noaște eroarea, să revină la mine;
unde o recunoaște pe a mea, să
mă respingă. În felul acesta să pă�
trundem totodată pe calea ca �
rității, tinzând spre acela despre
care a fost spus: căutați mereu
chipul lui. Iar acest lucru l�aș fi în�
ceput plăcut, pios și în siguranță
în fața lui Dumnezeu, Domnul
nostru, împreună cu toți, dacă ei
ar citi cele pe care le scriu și mai
cu seamă în cazul acelor pasaje
unde se cercetează unitatea Trei�
mii, a Tatălui și a Fiului și a Sfân�
tului Duh, pentru că nicăieri nu se
greșește într�un mod mai pericu�
los, nici nu se cercetează ceva mai
cu dificultate, nici nu se găsește
ceva într�un mod mai rodnic. (...)
Și de aceea este util ca mai multe
interpretări să provină din partea
mai multora cu o pană diversă,
dar nu cu o credință diferită, ba
chiar în privința acelorași între�
bări faptul însuși să ajungă la cei

mai mulți pentru unii într�un fel,
iar pentru alții altfel.“ (Despre
Treime, I, 5)

Ediție bilingvă coordonată 
de Alexander Baumgarten •

Ediție cartonată
Traducere din limba latină de

Alexandra Anisie, Alexandra Ba �
neu, Alexander Baumgarten, Cri�
stian Bejan, Monica Brînzei, Da� 
niel Coman, Ioana Curuț, Vlad Ile,
Alin Luca, Andrei Marinca

Augustin (354�430), filosof și
teolog, episcop de Hippona și doc�
tor al Bisericii, este gânditorul
care a influențat decisiv creș ti �
nismul apusean. Preocupat de ra�
portul dintre credință și rațiune,
a abordat marile întrebări legate
de existența lui Dumnezeu, ne�
murirea sufletului, originea lu �
mii, sensul timpului și al istoriei,
oferind răspunsuri și perspective
care stau la baza culturii și civi �
lizației occidentale. Adaptând filoso�
fia clasică și în special platonismul
la învățăturile creștine, textele lui
Augustin – opere filosofice, exege�
tice sau polemice, tratate dogmatice,

omilii, scrisori –, destinate în
mare parte apărării credinței, con�
stituie fundamentul intens dezbă�
tut al gândirii medievale și moder�
ne. Confesiunile, Despre Treime,
Despre cetatea lui Dumnezeu, dar

și Despre liberul arbitru, Despre
dialectică sau Despre doctrina
creștină rămân repere ale cultu�
rii occidentale, atrăgând cititori
din toate timpurile și de pretutin�
deni. SDC

Volumul Născut în URSS de
Vasile Ernu, publicat la Polirom
în cinci ediţii, a apărut în limba
japoneză, la Gunzosha Publish-
ing Co, traducere de Seiko
Takesono. La aceeași editură
se află în pregătire și volumul
Sălbaticii copii dingo (Polirom,
2021, două ediţii).

Născut în URSS a mai fost tradus în
rusă, bulgară, spaniolă, italiană, ma�
ghiară, poloneză și georgiană.

Cartea a fost nominalizată la Pre�
miul de debut al revistei „Cuvântul“,

Premiul pentru roman și memo�
rialistică al revistei „Observator
cultural“ și Premiul Opera Prima
al Fundației Anonimul și a fost
distinsă cu Premiul pentru debut
al „României literare“ și cu Pre�
miul pentru debut al Uniunii
Scriitorilor din România.

„Ceea ce încerc să fac este un
fel de arheologie a vieții de zi cu zi
a Uniunii Sovietice, ca o metaforă
a culturii și civilizației sovietice.
Textul, scris în maniera unui «ge�
neretic», încearcă să sintetizeze
teme, eroi, situații, amintiri, lu�
cruri și cuvinte�cheie sub forma

unor piese de puzzle. Deși fiecare
piesă�text poate fi citită separat,
întregul nu poate fi văzut decât
montând piesă cu piesă. Acest an�
samblu nu are pretenția de a con�
strui o imagine exhaustivă, obiec� 
 tivă și exactă a ceea ce a fost cul�
tura sovietică. Este o arheologie
subiectivă, personală care vrea să
dea doar contururi, starea de 
spirit, modul de a gândi și de a
vorbi al unei culturi, să creioneze
mentalitatea culturală sovietică.
Această arheologie nu propune o
cheie de înțelegere, o judecată mo�
rală sau valorică, ci doar induce o

familiarizare care ne poate ajuta
pe toți să înțelegem mai bine ce a
fost Uniunea Sovietică și ce în�
seamnă lipsa ei.“ (Vasile Ernu) 

Vasile Ernu s�a născut în
URSS în 1971. Este absolvent al
Facultății de Filosofie (Universita�
tea „Al.I. Cuza“, Iași, 1996) și al
unui master de filosofie (Universi�
tatea „Babeș�Bolyai“, Cluj�Napoca,
1997). A fost redactor fondator al
revistei „Philosophy & Stuff“ și re�
dactor asociat al revistei „Idea artă
+ societate“. A activat în cadrul
fundațiilor Idea și Tranzit și al edi�
turilor Idea și Polirom. În ultimii
ani a avut rubrici de opinie în „Ro�
mânia liberă“, HotNews, „Timpul“,
„Adevărul“, CriticAtac și „Liberta�
tea“, precum și rubrici perma�
nente în revistele „Noua litera �
tură“, „Suplimentul de cultură“ și
„Observator cultural“. SDC

Traducere în premieră
la Polirom: Despre
Treime de Augustin

Născut în URSS de Vasile Ernu 
a apărut în limba japoneză
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Odată cu perestroika
și glasnost, Mihail
Gorbaciov a devenit
mai mult decât un
simplu conducător al
Uniunii Sovietice,
transformându-se
într-o figură
importantă în cultura
populară mondială.

Ajuns la putere în siajul unor li�
deri cenușii ai „Imperiului răului“,
cum a denumit Ronald Reagan
URSS�ul, într�un moment de 

intensificare a Războiului Rece,
Mihail Gorbaciov a fost privit
inițial de publicul occidental
drept un alt adversar al demo �
crației occidentale. În acest rol de
conducător al Rusiei sovietice el
apare imediat ca personaj în fil�
mele cu subiect politic din epocă:
o prezență în penumbră în patrio�
ticul Rocky IV (1985), jucat de bri�
tanicul David Lloyd Austin, asis�
tând glacial la victoria lui Sylvester
Stallone asupra super�luptătorului
rus Ivan Drago, dar și ca personaj
secundar în parodia Naked Wea�
pon și „jucat“ de o păpușă carica�
turală în videoclipul piesei politice
a celor de la Genesis, Land of Con�
fusion (1986), alături de un Ronald

Reagan aproape senil și alte
perso nalități politice ale vremii.
Un video ce a câștigat și un
Grammy la Best Concept Music
Video.

Pe măsură ce efectele politicii
lui Gorbaciov și finalul URSS în�
cep să se contureze tot mai mult,
liderul sovietic începe și el să se
transforme în ochii marelui pu�
blic dintr�un „alt“ adversar în ve�
deta unei adevărate „Gorbymanii“,
devenind chiar mai popular în
Vest decât acasă.

Căderea comunismului și a Zi�
dului Berlinului îi asigură un loc
pe coperta numărului din ianua�
rie 1990 a revistei „Time“, care îi
acordă și titlul de „Persoana de�
ceniului“, pentru că „ceea ce a fă�
cut va crea viitorul“ și, scriau edi�
torii revistei, fiindcă „a accelerat
viitorul, făcând posibil sfârșitul
unuia dintre episoadele cele mai
urâte ale istoriei, impunerea unei
ordini crude și nenaturale asupra
a sute de milioane de oameni“.

Exact din aceleași motive pro�
babil, Gorbaciov nu este apreciat
„acasă“, mai ales de comuniștii din
vechea gardă. Un puci mai târziu,
în 1991, URSS se destramă, iar
Gorbaciov cade de la putere.

Și astăzi, mulți ruși îl detestă pe
Gorbaciov pentru rolul jucat în
distrugerea imperiului sovietic,
dar, în același timp, a devenit o fi�
gură mult mai populară în Vest,

scrie publicația „Spiked online“.
Fostul lider și�a găsit un refugiu
în acest statut de celebritate. Are
multe apariții publice, este perso�
naj în filme sau jocuri video, chiar
și în serialul de animație Familia
Simpson. În general, privit cu
multă simpatie de către vestici.
Doar un serial mai nou precum
Cernobîl, distanțat în timp de
Gorbymania, readuce imaginea li�
derului iluminat și popular la di�
mensiunea lui mai realistă, când,
sub trăsăturile actorului David
Dencik, arată rolul jucat de con�
ducătorul URSS în tragedia de la
centrala nucleară din Ucraina.

Una dintre cele mai cunoscute
apariții ale sale este cea într�o re�
clamă la Pizza Hut. În acest clip,
fostul lider sovietic își duce ne�
poata la un nou local Pizza Hut
proaspăt deschis în Piața Roșie din
Moscova. Este recunoscut de către
ceilalți clienți din local. „Din cauza
lui avem acum o mare confuzie
economică“, spune unul dintre
aceștia. „Ba grație lui avem acum
o șansă“, îi replică un altul. „Avem
instabilitate politică!“ „Avem liber�
tate!“ Sunt întrerupți de o femeie
mai în vârstă. „Mulțumită lui avem
acum mai multe lucruri... precum
Pizza Hut!“, spune ea și toți clienții
din local se ridică și îl ovaționează
pe fostul lider. O secvență care
pentru cei mai mulți dintre ruși a
fost umilitoare, iar faptul că 

reclama este redescoperită regulat
și apare mereu pe listele „celor mai
jenante spoturi publicitare reali�
zate de celebrități“ nu are darul să
repare lucrurile. 

Pentru mulți alții, această re�
clamă are un înțeles mai profund,
la care realizatorii ei nu s�au gân�
dit, fiindcă, așa cum remarcă re�
vista „Foreign Policy“, Gorbaciov nu
este personajul principal în film, ci
doar asistă la trama centrală, con�
fruntarea pe tema moștenirii gor�
bacioviene dintr�un tânăr pro�re�
formă și un adult care plânge
pierderea „trecutului“. „Pentru rea�
lizatori, clipul este un motiv profe�
sional de mândrie. Dar pentru Gor�
baciov povestea aceste reclame
este o tragedie care vorbește des�
pre încercarea unui om de a�și
găsi și a�și aranja un loc într�o țară
care nu mai vrea să aibă de�a face
cu el“, scrie „Foreign Policy“.

Mai târziu, Gorbi apare și într�o
reclamă la Louis Vuitton, foarte
discutată la vremea ei, fiindcă în
decor este plasat un ziar ce face
trimitere la moartea fostului
spion KGB Alexander V. Litvi�
nenko, despre care se bănuiește
că a fost otrăvit la ordinul lui Vla�
dimir Putin.

„Cum și�l va aminti istoria pe
Gorbaciov, omul de la Pizza Hut
sau omul de pe coperta revistei
«Time», rămâne de văzut“, scrie
„Spiked“. SDC

Gorbaciov,
de la Rocky
la Pizza Hut



ORICE ASEMĂNARE 
CU REALITATEA...

În noul roman din seria Cormoran
Strike, The Ink Black Heart, J.K.
Rowling are un personaj, vlogger
YouTube, care este acuzat de
„tranfobie“ și sfârșește prin a fi
asasinat – o situație care pare a fi
direct inspirată din realitate, ce�
lebra autoare britanică fiind
desființată public în ultimele luni
pentru opiniile ei contrare actua�
lei manii transsexuale. Rowling,
în schimb, pretinde că romanul
nu este inspirat din ceea ce i s�a
întâmplat în ultima perioadă și că
„a fost scris cu mult înainte“. 
„N�am scris niciodată vreo carte
în care să vorbesc despre viața
mea. Asta nu înseamnă, desigur,
că experiența mea de viață nu se
află în carte“, a afirmat Rowling în�
tr�un interviu.

ROBOTUL RASIST

FN Meka, un rapper virtual ajuns
star pe TikTok, a devenit primul
artist artificial care a semnat un

CU BANI DE LA MICROSOFT

Colecția de artă a cofondatorului
Paul Allen va fi scoasă la licitație
la New York, în noiembrie, fiind
estimată la suma record de peste
un miliard de dolari. Vor fi scoase
la vânzare peste 150 de opere,
printre care și tabloul La mon�
tagne Sainte�Victoire al lui Paul
Cézanne, numai acesta fiind esti�
mat la 100 de milioane. Alături de
Cézanne, colecția mai conține și
pânze de Monet, Manet, Pieter
Bruegel cel Tânăr, Klimt, Hockney
sau Jasper Johns, al cărui tablou
Small False Start costă 50 de mi�
lioane de dolari. Suma rezultată
din vânzarea colecției lui Allen,
decedat în 2018, va fi donată ope�
relor de caritate.

ROCKY PE MUZICĂ

La inițiativa a doi mari fani fran�
cezi, realizatorul Franck Gastam�
bide și Alex Champagnac, în no�
iembrie, la Paris, va avea loc
premiera mondială a Rock Story,
un concert care va reuni pentru
prima oară pe aceeași scenă pe
compozitorii și inter preții origi�
nali ai hiturilor ce apar pe coloana
sonoră a filmelor din seria Rocky.
Astăzi trecuți de 60 de ani, vor fi
prezenți Dave Bickler, care va
cânta Eye of the tiger (Rocky III)
și Burning Heart (Rocky IV), Vince
DiColla și Joe Esposito – Training
Montage și Heart on Fire (Rocky
IV), Robert Tepper – No Easy Way
Out (Rocky IV) și alții, precum și
muzicianul Jean Beauvoir care a
cântat piesa Feel the Heat pentru
alt film al lui Stallone, Cobra, dar
și actori ce au apărut în filmele
din serie ca Talia Shire, Dolph
Lundgren, Carl Weathers și Hulk
Hogan.

MAREA ÎNTOARCERE

Unul dintre cei mai mari regizori
în viață ai Hollywoodului, William
Friedkin, autorul Exorcistului, re�
vine pe marile ecrane cu un nou
film, la peste 10 ani de la ultima
sa producție, Killer Joe. Friedkin
va realiza The Caine Mutiny Co�
urt�Martial, o adaptare a cărții
The Caine Mutiny de Herman
Wouk, laureată a premiului Pulit�
zer în 1952. The Caine Mutiny a
mai fost adaptată de câteva ori, ca
piesă de teatru, și, în 1954, ca film
de cinema care i�a adus lui Hump�
hrey Bogart o nominalizare la Os�
car. Filmul lui Friedkin, care va

aduce acțiunea în prezent, îl va
avea pe Kiefer Sutherland în rolul
principal.

PLACIDO ȘI SECTA

Celebrul Placido Domingo este,
conform presei sud�americane,
implicat într�un nou scandal. „La
Nacion“ (Argentina) și „El Obser�
vador“ (Uruguay) scriu despre le�
găturile lui Domingo cu secta
Școala de Yoga din Bueno Aires
(EYBA), cunoscută și sub numele
de Villa Crespo, o organizație „fi�
losofică“ ce, sub pretextul ajuto�
rului dat toxicomanilor, a dezvol�
tat o activitate de trafic sexual.
Cele două ziare au dat publicității
înregistrări audio cu discuții între
membrii sectei și personalități din
finanțe, cultură și divertisment,
printre care și Domingo. Celebrul
tenor s�a apărat, afirmând că a
fost indus în eroare „de un grup
de amici, pe care îi credeam doar
muzicieni“. „E trist când îți dai
seama că prieteni vechi n�au făcut
decât să se folosească ani la rând
de tine“, a declarat Domingo.
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PE SCURT

contract cu o casă de discuri, Ca�
pitol Records, și a fost imediat
concediat pentru vina că „a răs�
pândit stereotipuri rasiste despre
persoanele de culoare“! Tehnic,
FN Meka nu cântă, muzica este in�
terpretată de un veritabil rapper
negru, rămas deocamdată ano�
nim. Muzica și versurile lui însă
sunt făcute de o inteligență arti�
ficială creată de către compania
Factory New, specializată în
„ființe virtuale“ precum Meka sau
Lil Bitcoin. Inteligența compozi�
toare realizează muzica analizând
muzica pop, ceea ce a făcut ca
„arta“ lui FN Meka să se plieze
perfect pe „stereotipurile rasiste“
incriminate.

FEMINISM OBLIGATORIU

Așa cum este tendința în ultimii
ani la Hollywood, francize de suc�
ces din trecut sunt refăcute astăzi
schimbând genul personajelor
principale din masculin în femi�
nin, pentru a se conforma ideolo�
giilor feministe. Ultimul pe listă
este Pinhead, celebrul și sinistrul
demon care este eroul principal
al seriei de filme Hellraiser. Jucat
din 1987 încoace de către actorul
britanic Doug Bradley, Pinhead
devine femeie în noul film din se�
rie, interpretat de actrița Jamie
Clayton. „Interesant. Dar, la urma
urmei, povestea este cea care face
Hellraiser să funcționeze“, a co�
mentat Doug Bradley. De aseme�
nea, o capodoperă a benzilor dese �
nate, Little Nemo a lui Windsor
McKay, este și ea adaptată de Net�
flix sub forma serialului Slumber�
land, care va debuta în această
toamnă. Nici o surpriză, micul
Nemo, la peste 100 de ani de la
apariție, este transformat acum
într�o fetiță numită Nemo. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU
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În sfârșit, serialul realizat de
Amazon Prime pe baza scrie -
rilor lui J.R.R. Tolkien, The
Rings of Power, a debutat pe
reţelele de streaming și toată
lumea este curioasă să vadă
dacă va fi un succes demn 
de cea mai mare investiţie
realizată vreodată în lumea
televiziunii.

Amazon a băgat o sumă monstru �
oasă în realizarea acestui serial,
numai drepturile de adaptare au
costat 250 de milioane de dolari.
Drepturile au venit la pachet cu
obligația de a realiza cinci se�
zoane, experții estimând că numai
realizarea primului dintre aces�
tea a costat 715 milioane, cam 89
pe episod, iar costul total trece
bine de un miliard. La asemenea
investiție, rezultatul ar trebui să
fie un succes cum n�a mai fost în�
registrat în istoria divertismentu�
lui serial. 

Însă ce a fost clar, încă din
momentul când Amazon a dat
publicității primele imagini, a fost
că The Rings of Power a reușit să
îi piardă chiar pe cei care ar fi tre�
buit să fie publicul lui țintă, adică

pe fanii operei lui Tolkien și, pro�
babil, pe fanii trilogiei de filme
realizate de Peter Jackson (care,
se știe, au fost loiale pe cât s�au
putut cărților). The Rings of Po �
wer, pe de altă parte, urmează clar
noua manie a Hollywoodului,
aceea de a răstălmăci orice „pro�
prietate intelectuală“ de succes
din trecut conform preceptelor
nebunești ale ideologiei woke,
ceea ce duce la politizarea ex�
tremă a conținutului: feminism,
politici rasiale etc.

Nu e de mirare că, la fel cum
au făcut și cei de la Lucasfilm,
Amazon avea deja pregătite arti�
cole de presă care să îi înfiereze
pe fanii revoltați drept „rasiști“ și
„misogini“. La fel, așa cum se în�
tâmplă cam de un deceniu în�
coace, presa de specialitate (care,
în majoritatea cazurilor se află în
proprietatea corporațiilor care
dețin studiourile de film și TV), nu
face decât să laude orice pro �
ducție vine dinspre Hollywood
(vă aduceți aminte de The Last
Jedi?), indiferent de calitatea
acestora. Important, mai nou, este
ca aceste producții să fie perfect
aliniate „mesajului“ politic.

La fel se petrec lucrurile și în
cazul lui The Rings of Power.
Numai că, de data aceasta, există

diferențe notabile. Mai precis,
chiar mulți din presa oficială
spun direct sau insinuează că
noul serial este un eșec.

Cunoscuta revistă „Variety“
este, practic, publicația oficială a
marilor studiouri, un soi de „Prav �
da“ a Hollywoodului, ale cărei ar�
ticole sunt scrise, în descrierea
unui comentator, „de oamenii eli�
tei pentru elită“. Previzibil, „Va�
riety“ laudă The Rings of Power,
dar, ciudat, autorul nu uită ca, în
final, să sublinieze: „e greu de
spus, totuși, în acest moment, cât
de mare va fi succesul The Rings
of Power, ca întreg“.

Spre deosebire de „Variety“,
altă publicație foarte importantă
a industriei americane de diver�
tisment, „Entertainment Weekly“,
o spune de�a dreptul, încă din ti �
tlul cronicii: „Este un soi de catas�
trofă“. „Sunt anumite moduri în
care poate fi realizat un prequel,
iar The Rings of Power aplică doar
soluțiile greșite“, scrie cronicarul,
după care se lansează într�o dis�
trugere punct cu punct a celor
două episoade din serial prezen�
tate până acum, pentru a conclu�
ziona: „serialul este o catastrofă
aparte, un potențial ruinat, sacri�
ficând posibilitățile glorioase și
nelimitate ale acestui univers pe

altarul clișeelor blockbusterelor
disperate“.

În Anglia lui Tolkien (unde
un „The Guardian“ stângist e în�
cântat de diversitate rasială pro�
movată de serial), cronicarul de la
„Daily Mail“ spală pe jos cu seria:
„nici cea mai umflată și mai stu�
pidă tâmpenie nu va putea con�
cura vreodată cu aberația fasci �
nantă a epopeii de un miliard de
dolari a Amazonului“. „Este atât
de prost, că devine hilar. Fiecare
element al seriei este extrem de
greșit“, scrie cronicarul.

Și, în vreme ce alte publicații
adoptă un ton mai vag („e specta�
culos, dar nu are puterea drama�
tică necesară“, scrie CNN), chiar
organul de presă a lui Jeff Bezos,
ziarul „Washington Post“, învârte
cuțitul în rană: „este o plictiseală
frumoasă, dar banală“: „E clar că
marea influență a realizatorilor
nu a fost eposul din Urzeala tro�
nurilor, ci banalitatea Marvel“.

Dincolo de critici, este lim�
pede că The Rings of Power, care

rescrie opera lui Tolkien conform
preceptelor activiștilor ideologici
și incompetenți artistic ai Holly�
woodului va avea dificultăți în a�și
găsi publicul. Este de neînțeles
felul în care a fost gestionat un ase�
menea proiect, care a costat o sumă
nebunească. A fost lăsat pe mâna a
doi realizatori (showrunneri, în
termeni de specialitate) aproape
debutanți (dar care sunt apropiați
de gașca lui J.J. Abrams și a stu�
dioului său, Bad Robot, deja res�
ponsabil de devastarea a alte două
francize clasice, Star Trek și Star
Wars). Așa�zisul scenariu reformu�
lează una dintre cele mai populare
și iubite opere din ultimul secol, în�
depărtând fanii. Realizatorii i�au
concediat pe experții în opera lui
Tolkien, angajați pentru serial, și
au refuzat până și ajutorul oferit de
Peter Jackson, cel care a câștigat
Oscarul pentru trilogia Stăpânul
inelelor. Toate acesta par o ilus�
trare perfectă a rețetei care face ra�
vagii la Hollywood de ceva ani
încoace: „woke is broke“. SDC

Am avut o vară foarte agitată, cu
multe evenimente artistice unite
prin drumuri lungi. Orele petre�
cute la volan trec și mai greu dacă
nu�ți dai voie imaginației să zbur �
de, bineînțeles cu menținerea
concentrării necesare traficului.
Iar imaginația, atâta vreme cât
încă nu putem fi acuzați pentru
gânduri nespuse sau nepuse în
practică, este liberă să croșeteze
multe trăsnăi.

Recent făceam drumul spre
Tulcea și, după Vaslui, pe partea
stângă, am trecut pentru a nu știu
câta oară pe lângă monumentul de
la Podul Înalt, unde statuia ecves�
tră a marelui Ștefan veghează asu�
pra Moldovei de pe un soclu imens
la care se ajunge urcând multe
trepte. Întreg ansamblul monu�
mental este degradat, deși se află
de mulți ani într�o perpetuă reno�
vare. Circulând la limita maximă a
vitezei legale, am fotografiat lo cul
cu vederea periferică, apoi am pre�
dat�o imaginației pentru analiză
impertinentă.

Primul gând obraznic a fost
că, uite, locul arată de ca și cum

Ștefan a pierdut bătălia și, pentru
a�l umili în fața propriilor oști,
Hadâm Suleiman Pașa l�a obligat
pe domnul nostru să�și ridice un
monument vai de mama lui. Dar
izvoarele istorice sunt numeroase
și toate spun că, datorită geniului
militar și a zonei mocirloase, al
nostru l�a bătut pe al lor, iar azi
suntem doar martori ai incom �
petenței administrative a unor
urmași de răzeși.

Cum imaginile obținute cu ve�
derea periferică nu rezistă mult în
memorie, am șters de pe tablă de �
senul monumentului și mi�am schi �
țat oști dușmane, pe care le�am pus
să se miște conform cu ce am

învățat la școală ca făcând parte din
strategia moldovenească. În primul
rând mi�am ima ginat cum ai noștri
dau foc tuturor culturilor de po�
rumb, apoi mi�am cerut scuze pen�
tru anacronism și am transformat
porumbul în mei. Retragerea din
calea dușmanului m�a făcut să vi�
zualizez două oștiri alergând în
aceeași direcție, contrar a tot ce am
văzut în marile filme istorice. O se�
cundă, că trebuie să opresc la ce�
dează trecerea. Bun, ne retragem,
am ars holdele, dar oare am otrăvit
fântâna? Paharnice, îți poruncesc
să te duci și să verifici. Se pare că da. 

Nu sunt strateg militar medie�
val, dar m�am întrebat ca orice om
care își pune întrebări în lungile
călătorii solitare cu mașina: dacă
otrăvești fântânile și arzi holdele,
nu cumva te asiguri că dușmanul

va continua să te urmărească, din
lipsă de alternativă? Or, dacă lăsai
meiul unduind și pârâind de copt
ce este și fântânile cu apă dulce și
rece, am convingerea că turcii se
opreau și, după doi ani, când te în�
torceai din marea retragere, îi găseai
gata transformați în moldoveni, tră�
gând via la teasc. SDC
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Este noul Stăpânul
inelelorun dezastru?
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