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TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS OPERA. INTERVIU CU VIOLONISTUL RĂZVAN STOICA 

„Acesta este rolul nostru: 
să călătorim, să ducem muzica
în cât mai multe locuri“
Pe 7 octombrie 2022 începea la
Teatrul „Maria Filotti“ din Brăila
Turneul Internațional Stradiva�
rius Opera al violonistului Răz�
van Stoica, unul intre cei mai
importanți tineri interpreți ro�
mâni ai momentului. În compa�
nia pianistei Andreea Stoica,
turneul e o iubire în familie, în
care cei doi aduc publicului teme
de rezonanță din repertoriul liric,
transcrise în superbe versiuni ca�
merale. Paganini, Bizet, Ceai�
kovski, Massenet și Stravinski
sunt compozitorii care vor regala
melomani din celebre săli de con�
cert europene, dar mai ales din
România, pentru că duoul fraților
Stoica itinerează acest concert
prin locuri inedite pentru ei. Iar
pentru că acest turneu, care se va
încheia la Philarmonie de Luxem�
burg la sfârșitul lunii, ajunge în
Moldova, la Iași, Bacău și
Botoșani la mijlocul lunii noiem�
brie, Răzvan ne�a acordat un in�
terviu în exclusivitate pentru
„Suplimentul de cultură“.

CĂTĂLIN SAVA

Bună, Răzvan! Îți mulțumesc
mult pentru acest interviu! Cum
te simți la mijlocul turneului

internațional Stradivarius Opera?

Mă simt încărcat de energie și în�
cântat de reacțiile pline de emoție
și căldură ale publicului cu care
am clădit momente unice în sala
de concerte. Felul în care comuni�
căm cu publicul nostru drag, atât
eu, cât și Andreea, ne face să
așteptam cu nerăbdare următoa�
rele concerte din cadrul turneului.

Ești un obișnuit al scenelor
internaționale și împreună cu
sora ta Andreea, cu care cânți în
această formulă de duo din

1996, sunteți foarte des în lumi-
na reflectoarelor. Există
diferențe între publicul din Ro-
mânia și cel din, să zicem, Olan-
da? Știu că ai cântat în săli pre-
cum Het Concertgebouw Am-
sterdam, Berlin Konzerthaus,
Gewandhaus Leipzig sau Musik-
verein Wien.Voi simțiți diferențe

de public? 

Cu siguranță există diferențe de la
o sală de concert la alta, însă pu�
blicul din România se remarcă
prin amplitudinea trăirii actului
artistic. Într�o realitate în care
orice experiență umană este ab�
sorbită de triunghiul configurat
de gratificarea senzorială ime�
diată, proiecția sa și reflectarea

proiecției, noi – ca popor iubitor
de frumos – încă ne lăsam ab sor �
biți de simplitatea născută (para�
doxal) din complexitatea pe care
muzica ne�o transmite. În plus,
am constatat cu bucurie că tot
mai mulți tineri caută să vină la
concerte de muzică clasică, iar
acest lucru mă bucură nespus.

Ce crezi despre sistemul muzi-
cal românesc actual – mă gân-
desc la tinerii talentați, și sunt
destui în țara asta, care visează
să facă performanță în muzica
clasică? Dacă ești bun și studiezi
îndeajuns, ai vreo șansă în Ro-
mânia?

Desigur. Însă este de datoria noas tră,

a muzicienilor, a oamenilor de
cultură, a iubitorilor de frumos,
să îmbunătățim actualul sis tem
muzical românesc. În cadrul cur�
surilor de măiestrie pe care 
le susțin în țară, întâlnesc tineri
muzicieni, violoniști foarte buni,
dar care duc lipsă de sus ținere
(fie ea materială ori moti va țio �
nală), fără de care nu se poate
clădi o carieră de succes. Profe�
sori buni avem, public avem, însă
tinerii au nevoie și de sprijin fi�
nanciar și moral.

Tu de ce ai plecat din țară? 

Am avut ocazia de a îmi împlini
un vis, acela de a studia cu idolul
copilăriei mele, violonistul Ilia

Grubert. El a fost unul dintre
studenții preferați ai lui Leonid
Kogan și câștigător al premiilor
Ceaikovski și Paganini, la vremea
aceea fiind profesor la Conserva�
torul din Amsterdam. Am crescut
cu înregistrările sale interpretând
concertele de Paganini și Brahms
sau sonatele pentru vioară și pian
ale lui Prokofiev. Când mi s�a ofe�
rit șansa de a da audiție pentru a
fi admis la clasa maestrului, și mai
ales când am fost acceptat, unul
dintre visurile copilăriei mele a
devenit realitate.

Ai vreun sfat pentru un tânăr
violonist/ pianist care iubește
muzica și vrea să devină cunos-
cut în nișa asta destul de îngustă
a scenelor de concert clasice? 

Cel mai important sfat pe care aș
putea să îl transmit este acela de a
urma calea muzicii fără scurtături.
Mulți tineri muzicieni urmăresc
doar să�și construiască o carieră și
învață ce trebuie să învețe doar
pentru că vor să reușească să
obțină diverse premii sau di�
plome. Expunerea talentului nu
cred că este abordarea corectă,
pentru că talentul nu e ceva de
arătat, ci ceva de lucrat, de studiat,
de perfecționat. Așadar, alegerea
drumului muzical trebuie să pri�
meze și cu siguranță succesul va
urma negreșit, atunci când va veni
timpul.

Hai să ne întoarcem la Stradiva-
rius Opera. Când și cum ți-a ve-
nit ideea acestui turneu?

Am dorit să aduc publicului din
România un program inedit, ast�
fel că asocierea dintre genul liric
și muzica de cameră a venit oare�
cum firesc. În plus, în multe dintre
locurile în care am planificat să
ajungem, oamenii nu au acces la
operă. Noi nu putem monta o operă,
iar în unele locuri nici nu există
posibilități logistice pentru ca acest
demers să poată fi întreprins. Putem
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însă să facem cunoscute aceste arii
și părți din opere care sunt pline de
sensibilitate, romantism, dramă și
desigur, virtuozitate; iar acestea
sunt de fapt elemente comune viorii
și vocii umane.

Ești un violonist care poate cân-
ta orice concert din repertoriul
pentru vioară, de la baroc la
contemporan, dar cânți foarte
multă muzică de cameră. De ce?
Ce înseamnă pentru tine muzica
de cameră?

Muzica de cameră oferă un cadru
intim, o comunicare mult mai
strânsă între scenă și public. Eu
cred că avem nevoie de această
apropiere pe care muzica de ca�
meră o oferă, în această epocă în
care ne distanțăm tot mai mult din
varii motive – lipsa timpului, mo�
nopolul tehnologiei, standardele
din ce în ce mai înalte de stil de
viață sau diferențele tot mai mari
dintre clasele sociale... Pe de altă
parte, o formulă camerală de duo
nici nu ridică prea multe probleme
logistice, astfel că putem ajunge în
locuri în care, cum spuneam mai
sus, nu există posibilitățile fizice ca
un act cultural de mare amploare
să aibă loc.

Îți place opera? Sau e vorba des-
pre aranjamentele pur și simplu
irezistibile pe care compozitori
ca Paganini sau Franz Waxman
le-au făcut pe teme celebre de
operă?

Îmi place opera. Dar îmi place și
mai mult atunci când o pot cânta
la vioară, în aranjamentele aces�
tea care sunt atât de ofertante
pentru mine, ca violonist.

Spune-mi te rog numele unei
opere la care te-ai duce fără să
stai prea mult pe gânduri? 

Boema. Am văzut opera aceasta în
mai multe montări și de fiecare
dată am fost uimit de posibili �
tățile de montare pe care le oferă
regizorilor, astfel încât să nu de�
gradeze spiritul în care Giacomo
Puccini a compus muzica. Dar
sunt și alte opere pe care le consi�
der foarte reușite în special din
punct de vedere al posibilităților
armonice pe care compozitorii 
le�au abordat: Rigoletto, Evgheni
Oneghin – pe care l�am și inclus
în programul turneului –, Na�
bucco sau Oedip.

Apropo de I palpiti, există un
aranjament celebru al lui Krei-
sler, pe care îl cântă de exemplu
Maxim Vengherov. Voi ce aran-
jament cântați? 

De�a lungul timpului și prin

prisma participării mele la con�
cursurile internaționale am fost
nevoit să învăț mai multe aranja�
mente ale lucrării. Am ales însă
pentru acest turneu să cântăm
aranjamentul lui Leonid Kogan,
care combină pasajele de virtuo�
zitate din varianta Kreisler cu ori�
ginalul partiturii lui Paganini.

Cum ați ales acest program? Te
sfătuiești cu Andreea atunci
când abordați un repertoriu de
recital/ concert sau programul
unui turneu? 

Spuneam mai sus despre dorința
noastră de a aduce un program
mai rar abordat, care să fie con�
centrat în jurul unui numitor
comun. Așa am găsit „combinația
câștigătoare“: opera în transcrip �
ții pentru vioară și pian. Desigur,
mereu alegem lucrări care să ne
placă amândurora, pentru că al�
ternativa este ca unul dintre noi
să nu fie neapărat încântat, iar
asta se traduce într�o comunicare
„deviată“ cu publicul. Nu ne
dorim asta...

Știu că ai lucrat mulți ani alături
de maestrul Modest Iftinchi. Cât
de mult contează în arta violo-
nistică un profesor atât de bun
și cât de importante sunt întâl-
nirile mari din viața unui tânăr
violonist – iar tu ai avut parte de
multe?

Mă consider norocos din acest
punct de vedere. Cum ziceam și
mai devreme, am avut multe întâl�
niri cu mari maeștri ai viorii și de
la fiecare dintre ei am învățat câte
ceva. Cu ajutorul informa țiilor pe
care mi le�au dat (și, bineînțeles a
studiului aproape obsesiv al celor
învățate), am reu șit să îmi con�
struiesc o fundație solidă peste
care, mai târziu, experiența de
viață și dragostea de artă au adău�
gat – și continuă să o facă – în ma�
terie de expresivitate.

În Stradivarius Opera cânți și vei
cânta în locuri din România în
care n-ai mai fost niciodată.
Cum te simți să faci asta? 

Sunt încântat că pot face asta. Lu�
crez atât de mult pentru că îmi do�
resc ca cei care mă ascultă să poată
să experimenteze muzică de cea mai
înaltă calitate și, desigur, îmi doresc
să o împărtășesc cât mai multora.
Îmi doresc ca în anul următor să
ajungem și în alte locuri (pentru
prima dată), dar și să ne reîntâlnim
cu cei pe care anul acesta i�am întâl�
nit pentru prima dată.

Cum îți explici faptul că tu, un
muzician atât de valoros, ai 

devenit un violonist mai cunos-
cut în afara granițelor țării în
care te-ai născut? Mă gândesc
aici la toată activitatea ta atât
de apreciată în Europa, premiile,
înregistrările și concertele pe
care le susții în „afară“? 

Premiile și toate recunoașterile
sunt exact asta: niște titluri cu no�
torietate vremelnică. Desigur, sunt
importante în anii de afirmare,
pentru că până în acest moment
nu s�a găsit o modalitate mai bună
de a fi promovat decât câștigarea
concursurilor... Ca să răspund și la
prima parte a întrebării, pot să îți
spun doar că mă bucur de activita�
tea atât de bogată pe care o am
acum și în țară. Sunt recunoscător
că am avut oportunitatea de a
cânta pe scenele importante ale
acestei lumi pentru că, iată, acum
pot călători cu muzica pe care o fac
și în țara în care m�am născut.

Ai înregistrat Capriciile de Paga-
nini, dar și Simfonia spaniolă și
alte lucrări cu orchestră. Cum te

simți în studioul de înregistrări? 

Studioul îmi oferă posibilități
tehnice pe care nu le am în sala de
concert. Pot relua, pot reveni, mă
pot răzgândi astfel încât la final
produsul să iasă cât mai aproape
de idealul meu. Însă, mărturisesc
că atunci când sunt în studio, caut
să adun lângă mine muzicieni cât
mai talentați, valoroși și la fel de
orientați către detaliu ca mine,
astfel încât să nu fim nevoiți să lu�
crăm foarte mult la lucruri care
țin de acuratețe muzicală. Ne
orientăm în schimb atenția către
a oferi celui care cumpără albu�
mele cea mai bună experiență din
punct de vedere expresiv.

Apropo de simțit, știi proverbul
românesc care spune „sângele
apă nu se face“. Andreea a fost
considerată copil-minune, a de-
butat cu orchestra la o vârstă
foarte fragedă și este, la fel ca
tine, absolventă a Conservatoru-
lui Regal din Amsterdam. Cum e
să cânți în duo cu sora ta, Răzvan?

Pentru noi este cam singura reali�
tate – dacă vorbim despre muzica
de cameră. Cântăm împreună de
când eram poate prea mici ca să
realizăm cât de privilegiați suntem
(mai ales eu, pentru că Andreea a
fost foarte răbdătoare cu mine, în
primii ani). Am avut amândoi câ�
teva experiențe mai puțin plăcute
în alte formule de duo, astfel că am
hotărât aproape involuntar că vom
cânta doar împreună.

Cât de mult contează pianistul
acompaniator într-un recital?

Dar într-un asemenea 
program de aranjamente de
mare finețe, cum e cel din 
Stradivarius Opera? 

Întotdeauna contează calitatea
comunicării cu partenerul de
scenă. Aș vrea însă să menționez
că Andreea nu îmi este acompa�
niator. Desigur, virtuozitățile vio�
rii și povestea instrumentului
meu pot fura scena, însă noi sun�
tem împreună parte a unui duo:
munca noastră este în egală mă�
sură importantă, temele muzicale
sunt preluate ca într�un dialog
între pian și vioară și pot spune
fără urmă de îndoială că nu am fi
unde suntem astăzi ca formulă
camerală dacă nu am considera
acest parteneriat ca pe unul egal.

Te-am mai întrebat despre Pa-
ganini ceva mai devreme. Spu-
ne-mi te rog, e adevărat că ma-
rele compozitor a cântat pe
vioara ex-Ernst pe care o ai tu

acum? 

Într�adevăr, există această poves�
tire legată de obsesia pe care
Ernst o avea pentru Paganini, pen�
tru mitul care se crease în jurul
acestui violonist. El însuși violonist
și fiind dintr�o familie înstărită,
Ernst călătorea în toate orașele în
care Paganini avea concerte și în�
chiria întotdeauna camera de hotel
adiacentă, pentru a asculta sesiu�
nile sale de studiu. Într�o seară, din
motive necunoscute (s�a speculat
pe marginea lor destul de mult),
Paganini nu a putut să cânte pe
vioara sa, astfel încât Ernst i�a ofe�
rit acest instrument, iar concertul
a putut avea loc.

Spune-mi despre acest 
Stradivarius inestimabil pe care
îl deții: cum a ajuns la tine și
cum e să cânți pe un asemenea
instrument. E adevărat că ai afir-
mat că vioara ta e cea mai bună

in lume? 

Vioara am câștigat�o în urma
unui concurs din 2009, la Salz �
burg. În 2013 a fost din nou
scoasă la concurs și am câștigat�
o pentru a doua oară. Cred că,
pentru mulți violoniști, instru�
mentul lor este cel mai bun din
lume. Pentru mine da, este cea
mai bună. (Probabil și de aceea am
câștigat�o de două ori, ne potrivim
foarte bine.) Însă depinde de
constituția instrumentistului, de
traumele prin care a trecut un in�
strument, de arcuș chiar... Sunt
multe variabile care pot duce în
final către o combinație câști �
gătoare – cea mai bună din lume –
pentru fiecare instrumentist în
parte.

În a doua jumătate din luna no-
iembrie, Stradivarius Opera
ajunge în Moldova, la Bacău și
Botoșani, dar și la Odorheiul Se-
cuiesc și Bușteni. De ce ai ales să
duci muzica clasică în toate
colțurile țării, e un gest
emoționant pentru mine, un
gest care îmi amintește de vio-
lonistul George Enescu și de pa-
siunea cu care împărtășea muzi-
ca tuturor și peste tot?

Sunt multe locurile în care am
ajuns, sunt și mai multe locurile în
care ne dorim să ajungem. Desi �
gur, și Enescu a făcut asta, dar nu
este singurul. Sunt celebre, de
pildă trupele de teatru muzical
ambulant – operă, operetă –, dar
și călătoriile lui Paganini, despre
care tocmai am amintit. Cred că
de fapt acesta este rolul nostru, ca
muzicieni: să călătorim, să ducem
muzica în cât mai multe locuri; să
ne facem iubiți oamenilor, iar ei
să ajungă să cunoască și să iu�
bească muzica prin noi; să lucrăm
în fiecare zi ca să devenim mai
buni, pentru că astfel ne arătăm
respectul și dragostea față de mu�
zică și față de publicul din fiecare
colț de cameră în care suntem
invitați să cântăm.

Pe 14 noiembrie tu și Andreea
veți ajunge la Iași; abia aștept să
te ascult live pe scena Operei
Naționale Române. Ce înseamnă
Iașul pentru tine? 

Iașul este un oraș în care revin de
fiecare dată cu drag. Am organizat
și masterclassuri și m�am bucurat
de fiecare dată să lucrez cu copii
talentați. De asemenea, la fiecare
concert publicul este entuziast și
ne copleșește cu aplauze înde�
lungi, cu lacrimi de fericire sau de
emoție și nostalgie. Pentru un
muzician, reacțiile spontane, sin�
cere pe care le stârnește, sunt do�
vada faptului că muzica sa a
tre cut zidurile pe care fiecare din�
tre noi le clădim în jurul nostru
pentru a ne feri de rele. Atunci ar�
tistul știe că a făcut ceva bine.

Un mesaj de final pentru toți cei
care vor veni să vă asculte în
Opera Stradivarius. De ce trebu-
ie să nu ratăm acest recital ex-
traordinar care compune un
turneu internațional atât de
ambițios?

Piesele pe care le�am ales fac par �
te, cum spuneam, dintr�o lume
nouă, inedită. Nouă ne place și
cred că, dacă o veți asculta, o veți
îndrăgi și dumneavoastră: atât
muzica de operă, cât și muzica de
cameră pentru duo vioară�pian.
Vă așteptăm cu drag! SDC
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Există trei caracteristici care ne
scot în evidență în rândul popoare�
lor: incapacitatea de a lucra în
echipă, trasul cu ochiul la capra ve�
cinului și dezamăgirea. Întotdea �
una m�a fascinat cât de brilianți
pot fi românii luați individual și
cât de praf se dovedesc atunci când
încearcă să pună umărul în comun
la orice proiect. Dacă ai doi români
la un loc, deja e ca și cum ai crea
două găști concurente. Dacă ai trei,
doi vor face gașcă în mod constant
împotriva celui de�al treilea. Așa
funcțio nează treburile adeseori și
la locul de muncă, și în familiile ex�
tinse, și în politică, și la fotbal, și în
agricultură.

Individualismul extrem și excep �
ționalismul pe persoană fizică ne
răpesc unele dintre cele mai mari
plăceri în viață: aceea de a reuși cu
toții, în același timp, nu doar de a

ne ridica, vremelnic, capul pe rând.
Poate fi o explicație pentru care la
noi nu mai funcționează deloc jo�
curile de echipă în sport. Dar nici
în business și în nici măcar în zona
sindicală. Asta ne face și foarte
slabi în orice negociere, deoarece
divizarea împiedică și conturarea
unei agende a majorității care să
fie, mai apoi, urmărită și impusă,
să zicem, autorităților. 

În timpul liceului, clasele erau
împărțite în mentalul colectiv al

școlii în două: cele în care elevii
erau uniți și cele care se manifes�
tau dezorganizat. Cele care dove�
deau spirit de organizare și solida� 
ritate stârneau admirație instanta�
neu, dar nu reprezentau vreo ma�
joritate. 

Și ajungem astfel la capra ve�
cinului, care trebuie musai combă�
tută, otrăvită, sacrificată, sabotată.
Grija de ce face celălalt în locul gri�
jii față de acțiunile propriei per�
soane e o altă trăsătură fundamen�
tală a poporului român. Incon�
testabilă. 

Trăsătura funcționează în
două moduri la fel de toxice. Capra
vecinului poate fi mai rahitică și
atunci asta îți dă un sentiment de
bine, de superioritate în fața seme�
nului care e, față de tine, vai de
capul lui. Îți crește stima de sine
prin această nefericită comparație
cu celălalt. N�oi fi tu mare lucru,
dar există pe lume oricând unul
mai prost ca tine. Oribil. Dar domi�
nantă este invidia față de o capră a
vecinului care e mai zveltă și dă
mai mult lapte. Și se întâmplă așa

nu pentru că poate omul de�alături
este mai priceput în a crește capre,
ci pentru că sigur a trișat el cumva,
a făcut el ceva ilegal care l�a plasat
mai sus decât tine. Și�atunci îți pe�
treci vremea demonstrându�i lui
goliciunea, în loc să te preocupi de
propriile tale neajunsuri și, măcar
la bătrânețe, să înveți să crești mai
bine o capră. La fel de oribil. 

În fine, trăsătura fundamen�
tală numită dezamăgire. În 99%
din situațiile obiective din viață,
lucrurile n�au cum să iasă chiar
așa cum le�ai planificat. Să presu�
punem că investești oarece efort
într�un proiect, dar acesta eșuează.
Asumarea acestui eșec împreună
cu echipa cu care ai pornit la drum
nu are loc niciodată la nivel indi�
vidual. Gigel, Costinel și Maricica
vor fi, invariabil, vinovați pentru
toată nereușita, în vreme ce tu,
Verginel Smart, ai dat tot ce�ai avut
mai bun în tine, dar restul au fost
mai proști, mai slabi și mai ticăloși
și din cauza lor ai eșuat și tu. Pa�
radoxul face ca, uitându�te în 
jur, țara noastră să fie populată

preponderent de Verginei tot tim�
pul Smart cărora soarta și ceilalți
le joacă permanent feste. 

Dezamăgirea e omenească,
dar nu ca stare permanentă de spi�
rit. Unele dintre cele mai luminate
minți se autosabotează prin can �
tități nelimitate de dezamăgire pe
care le afișează. 

Orice plan sănătos începe de la
identificarea propriilor lipsuri și
defecte. Pe care trebuie să le iden�
tifici nu ca să te bage în depresie și
să adopți o atitudine mioritic – fa�
talistă, ci ca să înveți din ele și, pe
ici pe colo, să încerci să îm bu nă �
tățești ceva. E în regulă să eșuezi,
cu condiția să înveți ceva din asta
și să nu mai repeți în viitor aceeași
greșeală. Să lași loc altor greșeli.
Am fi mult mai buni și mai efi �
cienți dacă am scăpa de sindromul
„capra vecinului“, dacă ne�am ocu �
pa mai mult de felul în care ne de�
zamăgim noi înșine decât cum ne
dezamăgesc ceilalți pe noi. Dacă
am face mai multe echipe în loc de
găști și am fi mai puțin egoiști. Atât
de simplu. SDC

Continuăm Jurnalul, iată. 

Vineri, 21 octombrie
Ar fi frumos ca următorul care să
se ocupe de afacerile interne ale
vlahilor, după dr. Bode, să fie DJ
Boroș.

Adevărul e că e greu să gă �
sești ministru mai reprezentativ
decât dr. Bode. Te uiți așa la el și
zici: da, nene, afacerile interne ale
vlahilor.

Apoi, dacă avea și secolul XXI
un mecanism de control, ia să
vedem care e din filmul ăsta, se
ducea Valahía înapoi la 1542, cel
mult, nu te preocupa, ești fru�
moasă azi.

Dacă îți ciulești urechile poți
auzi oftatul pizmuitor al bulgari�
lor că n�au și ei Bode și Ciucă să�i
conducă, să le lumineze calea.

Asta nu a înțeles România: nu
poți fi și în Schengen, și în Valahía
în același timp.

Joi, 20 octombrie
Vă dați seama cât îi vine curentul
președintelui la toate casele?

O notă de acum trei ani: „Lucru�
rile trebuie făcute la timpul lor, altfel
sau nu mai sunt făcute deloc sau arată
caraghios. Ce mai așteptăm, fraților?
Să își piardă Dănuț Andrușcă vigoa�
rea, vlaga, verva, verbul, viziunea? Nu
vedeți că fără Dănuț la cârmă băltim
și nu ne mai facem bine?“.

Încă o notă de acum trei ani:
„Escală nedorită, dar necesară la
București. Interacțiune trei sute de
secunde cu o bugetară de o cretină�
tate senină, solemnă. Din păcate, nu
fac un râvnit AVC izbăvitor. Întâl�
nire întâmplătoare pe stradă cu un
om politic marginal. Îl găsesc mai
puțin cochet decât de obicei și îi
atrag atenția: avea o întâlnire cu o
delegație albaneză și nu se cuvenea
să... Un cetățean cu față de Mircea
Diaconu încearcă să îmbârlige o fă�
tucă de la o companie de telefonie
mobilă să îi facă un abonament mai
ieftin în baza faptului că sunt din
același oraș: Giurgiu. Doamne, știu
că nu mai am zile așa și așa multe pe
pământ, chiar era nevoie să le mai și
irosesc în Țara Rrromânească?“.

Doamna Dăncilă s�a întors cu
un poem involuntar care poate să
devină hit: 

Categoric
(de Vasilica�Viorica Dăncilă)
Intuiție?
Posibil.
Experiență?
În mod categoric.

Intră România în Schengen
tot în alea treizeci de zile în care a
tăiat „domnu’ Rareș“ pensiile spe�
ciale.

Am mulți prieteni scriitori
prin toată Europa, din Portugalia
până Olanda, trecând prin Italia și
Spania, ba chiar și câțiva pe la
Paris. 

Uneori nu mai știu nici ei ce să
scrie și atunci, fiindcă sunt la cu�
rent cu faptul că țara noastră, Vala�
hía, e un tărâm magic, mă întreabă:
mă, ce mai fac aleșii poporului vos�
tru? Și eu le răspund cinstit: uite, ce
să facă și proștii noștri, avem un de�
putat care a făcut greva foamei
între prânz și cină. Și atunci, mi�
nune, ei se deblochează și își răs �
față publicul cititor cu povești care
par inventate, fiindcă vlahii sunt
fantastici, ca oaia lui Murakami,
nici nu�ți vine să crezi că există. In�
spiră vlahii, bravo.

Văd că tot caută pesediștii
prezidențiabil pentru vlahi. Se uită
ba după Ciolacu, ba după Rafila,
ba după Geoană. Repetă greșelile
trecutului. Au ditamai elefantul
prezidențiabil în cameră și orbul
găinilor. Au soluția sub nas și ei
nimic: Dănuț. Dănuț Andrușcă.
Orice altceva este deșertăciune.

E adevărat că Iohannis n�are
purtător/ purtătoare de cuvânt,
dar pe de altă parte ce să poarte și
oamenii ăia, dacă n�are cuvânt?

Miercuri, 19 octombrie
O notă de acum patru ani: „Din
ciudata alcătuire a domnului Cior�
bea cea mai curioasă rămâne ab �
sența obrazului“.

O notă de acum trei ani:
„Există un singur domeniu în Ro�
mânia în care relațiile să nu fie
predominant feudale, de vasali�
tate? Care? Unde? Cum?“.

Marți, 18 octombrie
Aniversăm patru ani de la acest in�
voluntar al lui madam Vrânceanu
Firea Pandele, pe care vlahii, în �
țelepți cum îi știm, au pus�o acum

să se ocupe de Ministerul Familiei. 
Cazuri sociale
(de Gabriela Firea, primar al

Bucureștilor, pesedistă, de stânga
cum s�ar zice)

În acest bloc 
au cumpărat apartamente 
magistrați, profesori univer�

sitari, medici
acum oamenii ăștia 
au dat banii lor
și vor să nu mai fie acolo ca�

zuri sociale
eronat au fost repartizate acolo
deranjând întreaga atmosferă! 
primim petiții, reclamații!
acești oameni nu au nici o vină 
că au cumpărat acolo. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Dezamăgitul

Jurnalul mizantropului nomad (11)

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Când au ieșit din Uniunea
Europeană britanicii au ju�
bilat. Îi învinseseră pe
birocrații de la Bruxelles și
credeau că în sfârșit Lon�
dra va decide singură ce
anume e mai bine pentru
Marea Britanie. 

N�au trecut decât șase ani de la
votul surprinzător din 2016, iar
britanicii regretă ieșirea dinUE.
Un sondaj recent arată, potrivit
Euronews, că doar 43% dintre bri�
tanici mai cred că ieșirea țării lor
din blocul european a fost o deci�
zie bună, în timp ce 57% spun că
Brexitul a fost o greșeală. 

Aceste cifre, dezvăluite de
președintele British Polling Coun�
cil, John Curtice, arată o schim�
bare semnificativă față de refe �
 rendumul din 2016, când aproape
52% dintre votanți au ales ieșirea
din Uniunea Europeană.

Foarte probabil, Brexit are azi
cea mai scăzută cotă de populari�
tate din ultimii ani. De ce s�a

ajuns aici și de unde schimbarea
de optică? Sunt multe motive, dar
în principal acestea țin de evo �
luțiile economice. Nu e vorba ne�
apărat de vreo criză care să fi
zguduit țara, dar veștile care s�au
tot succedat în acești șase ani au
contribuit, firește, la acest ne�
a șteptat scenariu. Multe instituții,
dar și corporații, au părăsit Marea
Britanie, stabilindu�și sediile cen�
trale în orașe din Germania, Fran �
ța sau chiar Belgia.

Întreg climatul s�a schimbat,
iar încet�încet petrecerea britani�
cilor s�a spart. Costul vieții a tot
crescut în Marea Britanie, iar de�
zavantajele ieșirii din UE au înce�
put să se înmulțească. Au început
să apară regretele legate de acea
decizie. Însă nimeni nu are cura�
jul să repună pe tapet problema
revenirii în Uniunea Europeană. 

Au existat numeroase ma �
nifestații de stradă în favoarea în�
toarcerii în blocul european, însă
partidele britanice importante nu
au încă pe agendă problema rea�
derării la UE.

Povestea ieșirii peste noapte
a britanicilor din UE arată cât de
ușor putem cădea în capcană și
cât rău putem face printr�o deci�
zie luată la nervi. E valabil și în
viața noastră de zi cu zi, însă dacă
nervozitatea cuprinde întreaga
națiune, atunci consecințele pot fi
cu adevărat grave.

O altă decizie pe care lumea
civilizată de această dată o are de
luat este în legătură cu războiul pe
care Rusia l�a pornit în Ucraina.
Suntem în măsură să rămânem pe
termen lung alături de Ucraina?
Există deja unele fisuri, iar îndem�
nul unora la negocieri între Ucrai �
na și Rusia arată că răbdarea are
limite și că banii și relațiile econo�
mice bat principiile. 

Negocierile între Ucraina și
Rusia sunt în acest moment impo�
sibile. Sau, în termeni diploma�
tici, nici una dintre părți nu poate
să cedeze acum pentru a ieși ono�
rabil din criză. Rusia vrea să
obțină bucăți din teritoriul Ucrai�
nei, altfel pacea pentru Putin
arată mai degrabă o înfrângere

umilitoare. Ucraina nu poate ac�
cepta așa ceva, pentru că un po �
por nu�și iartă conducătorii care
negociază și acceptă sfârtecarea
propriului teritoriu. Miza e ridi�
cată așadar mult prea sus pentru
a mai fi loc de discuții. Sigur că
nimic nu este exclus și că la un
moment dat probabil va exista un
compromis, dar nu acum, când
tensiunea și ura sunt atât de mari.

Pe de altă parte, Ucraina nu
poate și nici nu are de ce să cedeze.
Rusia trebuie să părăsească terito�
riul ucrainean, iar apoi din acest
punct pot începe și negocierile.

Capitularea Ucrainei ar în�
semna o înfrângere a lumii civili�
zate. Pentru că orice stat care nu
dă doi bani pe democrație va in�
voca precedentul rus și va putea
oricând invada un stat vecin,
după care va spune că acceptă ne�
gocierile.

Pentru Ucraina, sprijinul in �
ternațional este așadar esențial.
Nu doar cu vorbe, ci cu fapte.
Adică resurse financiare, dar mai
ales militare. Dacă Rusia câștigă
acest război, atunci viitorul sună
rău, pentru că rușii nu se vor opri
aici, indiferent dacă la putere va
mai fi sau nu Putin.

Va mai trece un timp și Rusia

va reveni în forță, atacând un alt
stat care nu�i cântă în strună. 

Sigur că la orizont vedem tot
mai multe probleme economice.
Energia e tot mai scumpă, inflația
e la un nivel ridicat, iar peste tot
se aude cuvântul recesiune. Po �
puliștii sunt peste tot în ascen�
siune și profită de situație, în� 
cercând să destabilizeze stat după
stat. Însă e nevoie de rațiune și
calm, chiar dacă e greu să explici
unui om care muncește din greu
zece ore pe zi că trebuie să mai
strângă ceva timp din dinți. 

Însă nu putem da înapoi în
fața lui Putin. Problemele cauzate
de război, chiar dacă ne fac zilele
amare, sunt temporare. O capitu�
lare în fața Rusiei e tot ce poate fi
mai rău. Va avea consecințe dra�
matice pe termen lung. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Capitulare și suferință

La sfârșitul lui noiembrie, după
patru sau cinci ani – nu mai știu
sigur, pandemia a bulversat
percepția anilor –, am mers din
nou la Belgrad (Beograd pentru
localnici), orașul unde aș merge
în fiecare weekend. Am ajuns
acolo împreună cu alți scriitori
români, la faimosul târg de carte
belgrădean, cel mai mare târg de
profil din sud�estul Europei,
într�un soi de echipă ad�hoc. 
Ad�hoc, dar mare, de vreo două�
zeci de scriitori, plus traducători,
organizatori, profesioniști ai
cărții în general. Căci anul acesta
România a fost invitata de onoa �
re a târgului, așa că reprezen �
tanții Ministerului Culturii au
lucrat pe brânci pentru eveni�
ment, iar lucrul ăsta s�a simțit.

Nu m�am înghesuit niciodată să
laud acțiunile funcționarilor cul�
turali de la noi (neîncrederea în
tot ce ține de guvern și adminis �
trație e înrădăcinată în mintea 

românilor – și nu fără motiv), dar
trebuie să spun că de câțiva ani,
grație unei echipe entuziaste de la
minister, scriitorii români au fost
mereu prezenți la târgurile im�
portante de carte, au intrat în
contact cu editori și traducători
străini și nu o dată și�au văzut
cărțile traduse. Vorbesc din expe �
riență. Iar ce am văzut la Belgrad
m�a impresionat. Standul Româ�
niei ocupa un loc central – desi �
gur, grație statutului de invitat de
onoare – și îl vedeai de cum 

intrai în imensa hală 2. Privirea ți
se oprea și se odihnea cu plăcere
pe spațiul acela cu un design in�
teligent, o combinație de lemn în
linii curbe, de un albastru blând
combinat cu un galben�maroniu,
de frunze în prag de toamnă. În�
tr�una din micile arcade ale stan�
dului era plasat un leagăn și ceva
mai încolo, pe un postament de
lemn, se găsea un balansoar. Aco �
lo se opreau mai tot timpul pușta �
nii veniți la târg, se legănau și
balansau, după care se învârteau
printre rafturi, răsfoiau cărțile
pentru copii etalate pe un raft de
alături, în timp ce părinții lor se
uitau de obicei fie la albumele cu
România, fie la traducerile în sâr �
bă ale autorilor români.

Mi�a plăcut. La standul Ro�
mâniei au fost discuții cu public,
la standurile editurilor din Serbia
s�au lansat cărți și antologii de
scriitori români. Au fost trei�patru
zile intense, în care m�am simțit
scriitor european. În parcarea 

târgului veneau unele după altele
autobuze din toată Serbia, pline
cu elevi și liceeni aduși în tradi �
ționala excursie la târg, printr�un
program cultural național pe care
aș vrea să�l văd și la noi. Cele
patru hale erau pline de tineri:
media de vârstă a vizitatorilor tre�
buie să fi fost 18�19 ani. La standuri
era înghesuială, oamenii ieșeau cu
plase cu cărți, relaxați, zâmbitori.
Și totuși, din când în când, ceva mi
se părea nelalocul lui, ca atunci
când te afli într�un loc plăcut, fa�
miliar, și simți că acolo ceva e
schimbat, dar nu�ți dai seama cum.
Poate era din cauză că, în spațiul
privilegiat unde se găsea standul
României, vecinii noștri din dreap �
ta erau standul mare și luminos al
Rusiei și, ceva mai încolo, standul
foarte roșu al Republicii Populare
Chineze. 

Iar acolo era mereu public
mult, interesat, pasionat. Poate fi�
indcă printre afișele mari din fața
târgului, unde se prezentau cele
mai interesante apa riții edito�
riale, am văzut cel puțin trei�pa �
tru cărți de propagandă chineză,
inclusiv un volum de Xi Jinping
cu lupta împotriva sărăciei. Poate
fiindcă, dintre cele vreo 30 de 

programe de pe telecomanda TV�
ului de la hotelul unde am stat,
trei erau rusești – inclusiv Russia
Today.

În plus, mi s�a părut că, față
de ultima mea vizită în Beograd,
s�au înmulțit inscripțiile, panou�
rile și indicatoarele în chirilice.
Asta n�ar fi o problemă în sine –
în Serbia se folosesc ambele alfa�
bete –, dar proliferarea chirilice�
lor înseamnă pe de o parte o
ten dință de închidere și izolare,
pe de altă parte una de apropiere
față de frații pravoslavnici din Est.
Iar un pic mai departe de târg, în
zona clădirilor guvernamentale,
câteva ruine rămase de la bom�
bardamentele NATO au fost păs�
trate intenționat intacte, ca un fel
de remember. Și pe pereții din jur
am văzut graffiti cu texte ca „Neću
NATO“ (aprox. „Nu vrem NATO“).

Mi s�a părut că simt ceva din
umbra asta păguboasă de tip
Neću NATO și Neću UE plutind
peste tot. Și, dată fiind slăbiciu�
nea mea pentru Serbia, nu m�am
putut bucura pe deplin. M�am
gândit totuși, pe drumul de în�
toarcere, că noi am avut noroc.
Noi, scriitori de�acum europeni.
Atât cât se poate. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

La târg la Belgrad 
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Vă plac jocurile de cuvinte? 
Eu le ador. Calambururi,
sintagme capcană, cuvinte care
conțin alte cuvinte (de obicei
evidențiate prin paranteze),
cuvinte care înseamnă altceva
dacă le adaugi un prefix sau un
sufix... 

Într�o vreme nu ratam nici o re �
vistă „Rebus“; de când cu inflația
integramelor de nivel preșcolar am
pierdut contactul. N�am compus
nici un careu. Practic sportul poli �
semantic la fel ca orice prozator
optzecist, fie și întârziat. Uneori îmi
ies niște definiții frumușele, alteori
primesc reproșuri justificate că prea
mă joc. Fiind o întrecere fără pre �
mianți, întinsă pe durata sănătății
mintale a fiecărui participant, nu se
pune problema terminării ei. Cel
mult a plictiselii, așa că închei aici
digresiunea/ diversiunea, comisă
pentru a mărturisi cum am ajuns să
ascult trupa...

...The Shaolin Afronauts. Aces �
ta e numele care m�a atras de la
prima ochire pe o listă lungă de
noutăți. Despre shaolin, ca stil de
arte marțiale ori călugăr chinez
prezent în filme americane de serie
B, nu e cazul să vorbesc; în zilele
noastre cred că îl știe chiar și�un

luptător de tavernă, cu victorii ne �
numărate asupra stacanei de bă� 
u tură favorită, îndeobște bere.
Afronaut e, însă, unul dintre acele
cuvinte care îmi transmit un sen �
timent inefabil de satisfacție mai
mult decât cerebrală. Mi se pare
compus, evident, din african +
astronaut, deși al doilea termen
poate fi un altul ce presupune na �
vigație terestră, maritimă, ae riană,
internetică sau ficțională (după
teoria holistică). 

Înainte să ascult vreo piesă a
trupei, am rămas un timp visător,
privind pe fereastră către sudul
geografic, încotro se află Africa.
Imaginația e funcțională, așa că am
zbur(d)at cu ochii larg închiși pe
deasupra continentului care tre �
zește poftă de aventură oricui a citit
o carte de călătorie pe acolo sau
măcar un roman de Jules Verne. 

E ciudat cât de mult s�a schim �
bat civilizația noastră în 50 de ani.
Mă văd copil de școală generală
devorând incredibilele aventuri
scrise de uimitorul fran cez, pe care
le puteam imita, dacă aveam bani; și
mă uit la mine acum, incredul: aș
găsi bani, aș putea călători să văd ce
visam cândva... Dar știu foarte bine
că n�aș putea să văd totul, nici nu mi
s�ar dezvălui tărâmuri necunoscute,

nici nu mi�ar folosi cele zărite în
trecere, fără aprofundare sau scu �
fundare în esența locului. 

Fraza asta vrea să mascheze
lipsa de entuziasm pentru călătorii
sau comoditatea leneșului bătrân.
Ar putea traduce și vreo apucătură
xenofobă, de care n�am cunoștință
că zace prin subterana minții mele,
oricât m�am străduit să pun în

practică dictonul vechilor greci
„Γνώθι σεαυτόν“. În fine, divagații...

Detaliile despre trupa Shaolin
Afronauts și componenții ei (le
găsiți online) trebuiau să�mi domo�
lească pasiunea pentru reverii, care
îmi definește ființa. N�a fost așa, ci
dimpotrivă. Cu fiecare piesă ascul �
tată m�am simțit împins tot mai
înlăuntrul meu, într�o tentativă de

eviscerare a sinelui, consumând
avid iluzia că voi reuși să despic
scoica virtuală ce ascunde adevărul
despre mine. (Nu că mi�ar folosi
treaba asta, da’ orișicât...) Poate că
e ridicol sau banal ce mi s�a în tâm �
plat, poate exagerez ca să vă incit,
poate ficționez în (deja) tradiție
textualistă... Poate.

Sigur e că ansamblul austra �
lian, rezident în Adelaide, face o
muzică plăcută și incitantă, refle �
xivă și antrenantă, particulară și
universală, în amănunt și�n tota �
litate. Jazz�rock de avangardă, in� 
fluențe afro�cubaneze, world�mu �
sic, experimental – nici o etichetă
nu lămurește misterul și nu epui �
zează bogăția de sensuri. Pro ducția
exagerează cantitativ? Gruparea a
trimis recent în spațiu The Fun �
damental Nature of Being (Free� 
style Records, 2022): nu mai puțin
de cinci LP, în jur de 40 minute
fiecare. E mult? 

Ființa e jucăușă prin natura ei.
Ființa numită om își contrariază
natura. Oare de ce? SDC

Ființă, muzică, joc
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Troy Hawke sau cât de
„simplu“ se construiește
o celebritate (II) 

Milo McCabe are
experiență de stand-up
comedy și asta se vede
cu ochiul liber. Rapidi -
tatea reacțiilor comice
concretizate în replici
inteligent-corozive, cu
ironii simpatice,
inofensive, priceperea
de a-i detecta printre
nenumărații trecători pe
aceia care știu de
glumă, cu care poate
întreține o scurtă
conversație de tip ping-
pong sunt într-un fel
automatisme exersate
pe scenele cluburilor 
de gen. 

Evident, Troy Hawke iese în stra �
dă cu temele făcute, adică are un
scenariu minimal de poante pe
baza cărora brodează în funcție de
partenerii de replică. Totul e foarte
prietenos, motivațional, optimist.
Shoulders back, let them have it,
smash it sunt replici care revin
adesea, ca un fel de amprentă 
comică.

Biografia lui Milo McCabe are
multe puncte de intersecție cu
viața artistică și încă de la vârste
fragede. Mama e artist plastic.
Tatăl e actor, iar comedianul zice
într�un interviu că „eram întot�
deauna foarte mândru la școală și
îl urmam pe tata încă de când
aveam 15 ani (deși arătam de parcă
aș fi avut 18!) pe la tot felul de an�
gajamente pe care le obținea, dar
am început comedia întâmplător“. 

AJUNS ÎN SECOLUL XXI
DINTR-O EPOCĂ TRECUTĂ

A urmat cursurile de comedie la
Tiffins, în Kingston, „de unde chiar
au ieșit un număr mai mare de co�
medieni decât media. Dacă mă
gândesc bine, am ieșit eu, Milton
Jones, Sean Meo și Andrew Law�
rence. Poate a contat și că școala
era unisex, o grămadă de copii
deștepți și fără fete care să le dis�
tragă atenția de la comedie. Îmi
amintesc că glumele erau nemi�
loase“. La universitate a studiat Psi�
hoterapia și apoi a făcut un masterat
concentrat pe analiza și practica psi�
hoterapeutică. Dar a decis să urmeze
chemarea comediei.

A fost prezentator de televi�
ziune și toboșar înainte de a găsi
această soluție de carieră despre
care relatez și care i�a sporit
enorm vizibilitatea. Notorietatea
online i�a adus nu numai cote
spectaculoase de vizualizări, ci și
noi contracte. Departamentul de
PR al echipei de fotbal Manches�
ter City l�a invitat să performeze
înainte de antrenamentul care a
premers un turneu peste ocean,
în SUA, al cunoscutului unspre�
zece. Nici unul dintre jucători și
membri ai staffului nu avea habar
de plan, iar reacțiile uimite ale ve�
detelor sportului�rege au făcut
hazul mediului online. Videoul a
fost postat online și a atins număr
record de vizualizări. 

Sony Picture a apelat tot la el
pentru promovarea filmului Bul�
let Train în Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord. Troy
Hawke a imaginat un moment ma�
tinal la gara King’s Cross, unde le
ura bun venit călătorilor care fac
naveta și îi servea cu dulciuri de
fabricație japoneză. Pentru cei
care nu ați văzut filmul, acțiunea
se desfășoară într�un tren de mare
viteză din Țara Soarelui Răsare.  

Biografia personajului Troy
Hawke spune că acesta a fost edu�
cat în sistemul homeschooling și
pare să fi ajuns în secolul XXI
dintr�o epocă trecută, dacă ne
luăm după înfățișarea foarte ele�
gantă: e încălțat cu ghetre, poartă
cămașă albă, pantaloni cu bretele
și un halat de interior din mătase.

În urmă cu câțiva ani a făcut un
spectacol în care a combinat pen�
tru prima oară ambele compo�
nente ale pregătirii lui profesio� 
nale, actoria și psihologia. În vară l�a
susținut la Edinburgh Festival
Fringe, ediția 75, unde a fost mereu
sold�out. Ba a fost chiar nevoie de su�
plimentare cu câteva reprezen tații.
Intitulat Sigmund Troyd’s, spectaco�
lul său monologat e o confruntare de
60 de minute în cheie comică între
psihoterapie și profesiunea de come�
dian, și una, și cealaltă cu valențe ca �
thartice incontestabile. 

CEA MAI MARE PROVOCARE
POSIBILĂ

McCabe zice că show�ul său arun �
că o privire către lumea psihote�
rapiei și a grijii pentru starea de
bine a sinelui chiar prin propriile
lentile. Dezvoltă o mulțime de
interacțiuni cu lumea, teorii ale
conspirației bazate pe scrabble
într�o manieră incredibil de nos�
timă. Acest stand�up pe care îl
face se bazează pe un personaj in�
solit care îl ajută să separe în mod
creativ propria persoană de cea
care se vede în scheciuri. 

Story�ul e o serie de situații la
care Troy Hawke reacționează ne�
potrivit, în consecință începe să ex�
ploreze în cheie umoristică câteva
dintre problemele emoționa le pe
care toată lumea le întâl nește.
„Fiind în cursul vieții mele atât psi�
hoterapeut, cât și pacient, mi s�a
părut interesant să aduc în scenă
un duel comic aceste două posturi“. 

Își amintește de începuturi,
când adrenalina creștea la cote
uriașe cu multe zile înainte de show
și cum, cu timpul, s�a obiș nuit cu
prezența în fața publicului, cu re �
acțiile adesea imprevizibile ale aces�
tuia. A te afla în fața unui public care
așteaptă să fie surprins e cea mai
mare provocare posibilă. Pentru ti�
nerii care se decid să aleagă actoria
ca meserie, are și un sfat: „Fiți
pregătiți ca visele să vi se facă țăn �
dări, să le reconstruiți, apoi să se
facă țăndări din nou. Nu luați nimic
personal, învățați tot ce puteți din
acele momente, apoi pregătiți�vă
pentru cea mai bună experiență pe
care ați avut�o vreodată.“ SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU PROFESORUL ȘI EDITORUL ADRIAN MURARU

„Alfabetizarea culturală este 
aproape imposibil de realizat fără 
o prealabilă alfabetizare funcțională“

NONA RAPOTAN 

Colecția Tradiția creștină 
este coordonată de Adrian 
Muraru și inițiată de Ioan-Florin
Florescu. Când și cum s-a pus
piatra de temelie a acestei
colecții? 

A fost o fericită întâlnire între o
bună intuiție editorială (domnul
Ioan�Florin Florescu era angajat
al Editurii Polirom și avea în grijă,
printre altele, proiectul Septua�
ginta) și disponibilitatea pentru
edificarea, la noi, a unei colecții
academice dedicate tradiției creș �
tine. Eforturi pentru aproprierea
acestei tradiții s�au făcut de multă
vreme, uneori cu rezultate nota�
bile. Căci a livra, în limba poporu�
lui, texte fundamentale ale acestei
tradiții este o întreprindere vene�
rabilă. Ceea ce lipsea mai degrabă
era o colecție care să ofere în for�
mat academic – adică bilingv,
prefațat și adnotat con știincios –
texte esențiale ale creștinismului.
Din 2006 până în 2022 au apărut
18 volume în colecția Tradiția
creștină, susținute de o editură
privată. Nu știu dacă este mult sau
puțin, dumneavoastră veți judeca.
Domnul Silviu Lupescu, directo�
rul Editurii Polirom, a sprijinit
colecția încă de la început. 

O colecție nu doar necesară, cât
mai ales ziditoare. Nici unul din
volumele care au ajuns deja la
cititori n-a apărut decât în urma
unui îndelung proces ziditor,
îmi permit să spun. Povestiți-ne
câte ceva despre acest drum,

cum alegeți titlurile? 

Alegerea titlurilor este într�adevăr

dificilă. Sunt mii de titluri dispo�
nibile, care așteaptă să fie tradu �
se. Dacă este vorba de lucrări
premoderne, redactate în limbi
clasice, nici o cultură modernă nu
a reușit traducerea tuturor texte�
lor considerate „esențiale“. Altfel,
chiar această calificare, „texte
esen  țiale“, poate fi privită ca fiind
subiectivă (unele texte premoder �
ne, translate în diverse contexte
culturale, au născut ele însele
tradiții). Pe de altă parte, resursele
locale de competență sunt limi�
tate. Din ce în ce mai puține: este
evident că edițiile bilingve au ne�
voie de traducători. Or, chiar și în
zona relativ recunoscută drept
clasică la noi – exclud din discuție
acele limbi clasice care se regăsesc
doar palid în planurile de învă �
țământ universitare autohtone:
copta, siriaca –, există dificultatea
identificării unor specia liști capa�
bili și dispuși să traducă din greacă

veche sau latină. Specializarea uni�
versitară Filologie clasică livrează
anual, în România, doar câțiva
absolvenți, puțini dintre ei conti�
nuând să activeze în domeniul
pentru care s�au pregătit. În regim
autodidact, asimilarea limbilor cla�
sice este anevoioasă. 

Desigur, există persoane care,
urmând programe universitare în
alte spații academice, reușesc să
se apropie de originalul premo�
dern al textelor creștine. Însă tra�
ducerea textelor premoderne nu
este astăzi considerată la fel de
prețioasă, în economia unei ca�
riere academice, pe cât este un
studiu publicat într�o revistă
„bine cotată“. 

Schimbând perspectiva, și ci�
titorii au, legitim, opțiuni: Origen
sau Augustin sunt nume mult mai
familiare – grație bibliografiei se�
cundare, mai bine cunoscută ori �
un de decât sursele primare – decât

Epifanie al Salaminei sau Lactanțiu.
În situația descrisă, critic mi se pare
a fi elementul competență, în eco�
nomia realizării unui volum, așa că
este privilegiată identificarea unor
competențe deja demonstrate
atunci când ne asumăm pregătirea
unui titlu: contează, înainte de
toate, antecedentele celui care
propune. O teză de doctorat în
chestiune este argument peremp �
toriu; o traducere, anterior publi�
cată, din același autor este un argu� 
ment important.

Titlul colecției este unul plin de
sens: Tradiția creștină. Astăzi
putem să vorbim despre această
tradiție pentru că de-a lungul
secolelor au fost câțiva oameni
care s-au jertfit (la propriu) pen-
tru și în numele creștinismului.
Dimensiunea culturală a acestei
tradiții este fără seamăn și de
neignorat pentru un om de cul-
tură. De aceea vin și întreb: cui
sunt de folos aceste volume?

Colecția se adresează publicului
larg interesat de creștinism, de
tradiția în care acesta se consti�
tuie. Nu doar teologul sau filoso�
ful pot avea profit în urma lec� 
turii, ci și istoricul, filologul, per�
soana interesată de istoria ideilor.
Altfel, fiecare volum își găsește un
public din perspectiva tipului
predominant de interes: unii le
utilizează mai degrabă în scopul
edificării, alții predominant în
scop informativ. 

Origen, Tertulian, Ioan Gură de
Aur sunt doar trei nume din cele
care se regăsesc pe copertele
volumelor din colecția Tradiția
creștină. Scrieri care au traversat
istoria, care astăzi au parte de
ediții bilingve în limba română.

O ediție în format academic în-
seamnă muncă în echipă. Din
cine este alcătuită echipa care
face posibilă apariția unui astfel
de volum?

Aveți dreptate, de cele mai multe
ori efortul este unul comun, de
echipă. Nu este simplu să identi�
fici, în condițiile României de as�
tăzi, competențe în arii altfel mai
degrabă neglijate la noi (inclusiv
din pricina inexistenței unor de �
bușee profesionale pentru cei care
s�ar dedica editării de carte veche,
edițiilor bilingve, edițiilor critice ale
textelor vechi). Cu atât mai recu�
noscător sunt celor care au dedicat
timp și efort edificării unei colecții
dedicate tradiției creștine. Cei mai
mulți au pregătire filologică, de
specialitate: traducătorii. Cei care,
uneori, prefațează și adnotează
traducerile au pregătire specifică:
istorici, filosofi, teologi (în funcție
de specificul volumului). Mă bu �
cur că domnul Gheorghe Ovidiu
Sferlea, de la Universitatea din
Oradea, a acceptat de curând să își
asume rolul de coordonator al
acestei colecții.

Cui se adresează această
colecție? La cine ar trebui să
ajungă volumele? Din ce biblio-

teci n-ar trebui să lipsească?

Așa cum vă spuneam, colecția este –
ca orice colecție – deschisă intere�
sului general și aplicat. Au apărut
până acum volume cu tematică is�
torică (Lactanțiu), volume de tip
apologetic (Tertulian), volume de
tip doctrinar (Epifanie al Salami�
nei, Fotie, Grigorie de Nyssa), vo�
lume exegetice (Origen, Fotie).
Biblioteca teologică este înainte de
toate cea vizată, așa cum puteți
constata. Însă la fel de slujit este și
interesul larg: un volum dialogal

Editura Polirom are o serie de colecții științifice, de al căror conținut
se bucură mai ales specialiștii. Despre una dintre cele mai recente
apariții editoriale am vorbit recent cu coordonatorul acesteia,
Alexander Baumgarten. De această dată am stat de vorbă cu un 
alt profesor din mediul universitar, conferențiarul Adrian Muraru,

cadru didactic al Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. Colecția
Tradiția creștină conține deja mai bine de 15 volume, fiecare în parte
constituind un eveniment editorial în sine. Iar asta ne-a determinat 
să aflăm amănunte despre ce va urma, dar și despre cum devine
posibilă fiecare apariție editorială în sine. 



9
ANUL XVIII NR. 791
7 – 13 NOIEMBRIE 2022 interviu

www.suplimentuldecultura.ro

Abelard, care îi pune față în față pe
creștini, pe iudei și pe filosofi în
Evul de Mijloc, interesează publi�
cul larg curent, așa cum un tratat
al lui Nicolaus Cusanus este util
oricărei persoane interesate de
zorii modernității europene.

Cea mai recentă apariție edito-
rială este...? 

O ediție bilingvă Origen, Omilii și
adnotări la Numere. Adnotări la De�
uteronom, din care a apărut prima
parte (adică primele cincisprezece
omilii la tratatul biblic Numere).
Este, în colecție, al patrulea volum
dintr�o serie care își propune acce�
sul facil, în cultura noastră, la exe�
geza dedicată Pentateuhului de
către Alexandrin. Aceste omilii, dis�
cursuri ținute în fața creștinilor și
candidaților la botez, fac parte – din
punct de vedere cronologic – din
prima serie exegetică creștină acce�
sibilă astăzi dedicată scrierilor Ve�
chiului Testament. 

Ce titluri aveți în pregătire?
Cum va arăta viitorul acestei
colecții?

Istoria bisericească a lui Evagrie,
Compendium theologiae al lui
Toma din Aquino, un volum Mi�
hail Psellos: trei volume care se
află în pregătire. Viitorul colecției
este determinat de factorii pe care
i�am amintit: disponibilitatea
unei edituri de a își asuma un pro�
iect de acest tip, existența unor
specialiști dispuși să ofere timp și
efort unei colecții de tip academic,
păstrarea și amplificarea publicu�
lui colecției.

Care dintre volumele apărute în
cadrul colecției pe care o
coordonați a contribuit cel mai
mult la o schimbare de

percepție?

Este dificil de indicat scalat
schimbarea de percepție, pentru
că aceasta privește straturi dife�
rite ale publicului, așteptări di�

verse. Există cititori care desco �
peră, odată cu un volum din
colecție, autori aproape invizibili,
netraduși sau parțial traduși, de
multe ori observabili doar în lite�
ratura secundară. Ca exemplu,
Epifanie al Salaminei, cu al său
Ancoratus, poate constitui o sur�
priză pentru cititorul autohton:
tratatul a fost neglijat atât de Evul
Mediu, cât și de modernitate. O
schimbare de percepție poate
oferi și livrarea întregului regis�
tru exegetic origenian: până de
curând, Origen era accesibil în
traduceri moderne doar în ediții
de tip omiletic. Cum Origen a pre�
dat exegeze în triplu registru – a
oferit omilii, dar și comentarii și
adnotări, în tradiție savantă an�
tică –, este util cititorului să ob�
serve modalitatea diversă de
receptare și tratare a textului in�
terpretat. Astfel, Origen nu mai
este asimilat unui predicator,
simplificat, ci devine observabilă
erudiția celui care scrie comenta�
rii, în tradiție alexandrină. Spre
exemplificare, discuția de tip co�
mentarial despre o sintagmă bi�
blică, „astrele să fie spre semne“,
oferă Alexandrinului prilejul de a
discuta despre semn, despre prac�
ticile astrologice ale vremii, ba
chiar oferă un indiciu privind uti�
lizarea în vreme lui a unui meca�
nism similar cu un calculator
analog antic descoperit de mo�
derni, fragmentar, în largul insu�
lei Antikythera. Există, în plus,
multe lucrări esențiale ale crești �
nismului începuturilor traduse
pentru întâia oară integral în
limba română: cele mai multe din�
tre volume oferă texte netraduse
până în acel moment în limba
noastră. Unele ediții din colecție
au oferit pentru întâia oară un text
premodern într�o limbă modernă
(de exemplu, comentariul noutes�
tamentar al patriarhului Fotie al
Constantinopolului, tradus parți �
al în limba română într�un volum

al seriei). La fel, formatul acade�
mic al colecției (bilingv, adnotat,
prefațat) oferă posibilitatea unei
schimbări de percepție. Desigur,
schimbarea percepției se reali�
zează și instituțional, prin inclu�
derea volumelor din colecție în
diverse bibliografii ale cursurilor
universitare și postuniversitare
(grație dispoziției aparte discipli�
nare a premodernității, volumele
se pot afla în bibliografii speciali�
zat filosofice, teologice, istorice).

Recent s-a încheiat cea de-a ze-
cea ediție FILIT: din perspectiva
coordonatorului colecției
Tradiția creștină ce credeți, ar
merita și colecțiile științifice sau
de specialitate un festival al lor?
Ce ar trebui făcut, astfel încât
distanța dintre cei care se ocupă
de apariția unui volum în aceas-
tă colecție și cititorii acestuia să
fie din ce în ce mai mică? 

FILIT este o binevenită manifestare
culturală, relevând importanța ac�
cesului la textul beletristic prin tra�
ducere. Colecțiile de specialitate,
cele științifice, ar merita desigur un
festival aparte, însă ar trebui ținut
cont de tipul de public specific. Care
este, fatalmente, strict limitat (doar
o câtime din cititorii unui volum be�
letristic participă la un festival de�
dicat acestui tip de literatură). Altfel,
colecțiile bilingve, specializate, cele
dedicate premodernității, ar avea de
depășit alte obstacole organizato�
rice: autorii nu pot fi invitați, tradu�
cătorii sunt foarte puțini în Româ� 
nia (motivele au fost înfățișate ante�
rior). Apoi, numărul volumelor pre�
moderne traduse anual la noi este
strict limitat, în raport cu ce putem
observa în câmpul beletristic. Cred că
manifestările specifice care ar putea
fi asimilate cu „festivalurile“ dedica�
te literaturii, beletristicii, cum este
FILIT, sunt întrunirile științifice care
exploatează texte oferite de colecții
specializate, academice. Este fenome�
nul care s�ar apropia, cred, cel mai

mult, de ideea unui „festival“ dedicat
colecțiilor științifice, de specialitate. 

Întrebarea despre distanța
dintre colecție și cititori este foarte
bună. Unele volume ale colecției
au evident vocație mai degrabă ge�
nerală, altele se îndreaptă prepon�
derent spre publicul specializat.
Or, aici cred că distanța este dată,
înainte de toate, de schimbarea
conformației interne a culturii
noastre: ea se petrece treptat, inse�
sizabil adesea, dar semne sunt
peste tot. De la dificultatea citirii,
observabilă în diverse contexte, in�
clusiv academice, a unui text re�
dactat în limba română până la
lipsa de apetență pentru asumarea
instrumentelor de lucru intelec�
tual, atât de necesare celor care
sunt în prima perioadă a formării,
toate indică trecerea într�o nouă
vârstă culturală. 

Desigur, abandonarea textului
și apetența pentru imagine nu sunt
chestiuni locale, însă impresia mea
este că alfabetizarea culturală, care
este premisă pentru interesul ge�
nuin arătat disciplinelor științifice,
este aproape imposibil de realizat
fără o prealabilă alfabetizare func �
țională, ceea ce pare a fi neglijat –
dincolo de discursurile oficiale – în
spațiul autohton. Cred că dis tanța

dintre colecțiile specializate, știin �
țifice, și public se poate reduce, în
condițiile României de astăzi,
printr�o efort intens de educare –
în sens clasic – depus de institu �
țiile dedicate. 

Închei într-o notă personală: ce
satisfacții personale v-a adus
coordonarea acestei colecții?
Ce ați câștigat și, de ce nu, ce 
ați pierdut prin implicarea în
acest proiect editorial unic în
România?

Mulțumesc pentru întrebare, care
mă obligă la bilanț. Am câștigat,
înainte de toate, prin cunoașterea
unor colegi pasionați, savanți, de �
dicați celor vechi: fără a coordona
această colecție, nu aș fi ajuns să
cunosc vreodată atâtea spirite ge�
neroase, capabile să investească
timp și efort într�o întreprindere
comună. Există, inevitabil, și pier�
deri, iar cele mai interesante sunt
cele legate de propriile presu poziții,
percepții. Am pierdut, astfel, con�
vingerea – existentă cu multă
vreme înainte de inițierea colecției
Tradiția creștină, în 2006 – că o
colecție în format academic, bilin�
gvă, prefațată și adnotată științific,
nu ar putea dăinui în contextul cul�
tural autohton. SDC
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Elena Bondor, Ioan Petru Culianu.
Bibliografie. Opera și Receptarea operei

Philip Reeve, Aici odihnește Arthur

Cu o prefaţă de Sorin Antohi 
și o biografie de 

Tereza Culianu-Petrescu

„Am bucuria și onoarea de a pre�
zenta o apariție editorială ieșită
din comun: Elena Bondor ne dă o
monumentală bibliografie Cu�
lianu de peste o mie de pagini,

distribuite în două volume – vo�
lumul I, Opera, și volumul II, Re�
ceptarea operei –, îndeplinind o
datorie memorială publică și ofe�
rindu�ne un instrument de lucru
indispensabil. Cele două volume,
de dimensiuni egale, integrează,
corectează (când este cazul) și
completează, potrivit normelor și

uzanțelor profesionale, numeroa�
sele bibliografii anterioare, de în�
tinderi și pe criterii diverse,
in cluse în cărțile, studiile și arti�
colele publicate de/ despre ma�
rele savant și scriitor, precum și,
după o minuțioasă verificare,
referințele din cataloage și biblio�
teci și din tot felul de alte baze de
date, cele mai multe accesibile
online. Pe lângă standardizarea și
organizarea celor aproape 3.500
de intrări, lucrarea include prețioase
informații de conținut, excerpte și
trimiteri, prezentarea analitică a vo�
lumelor și analiza comparativă a
edițiilor Nemira și Polirom, extin�
zând astfel descrierea către cerce�
tare. Simpla parcurgere a cuprin �
sului, cu nu mărul său uimitor de 
intrări, produce o impresie co pleși �
toare: opera lui Culianu a fost scrisă
sau tradusă și a apărut sau a circulat
în manuscris deocamdată în cel
puțin 20 de limbi din numeroase
țări, cam pe toate continentele lo�
cuite.“ (So rin Antohi)

ELENA BONDOR este licen �
țiată și doctor în filosofie la Uni�
versitatea „Alexandru Ioan Cuza“
din Iași. A absolvit studii aprofun�
date de logică și hermeneutică la
ace eași universitate și studii pos�
tuniversitare de bibliologie și
știința informării la Universitatea
din București. Lucrează la Biblio�
teca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu“ Iași. Cărți publicate:
Ștefan Lupașcu în perspectiva logi�
cii „dialectice“ (Editura Univer sității
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași,
2005) și Adrien Le Corbeau – biobi�
bliografie (Iași, Editura Fundației
AXIS, 2006). Este coautoare a mai
multor lucrări din domeniul biblio�
logiei/ bibliografiei și a volumului
Istoria presei din România în date.
Enciclopedie cronologică (coord.
Marian Petcu, Iași, Editura Polirom,
2012). A colaborat cu studii la mai
multe volume colective, printre ca re:
Istoria logicii românești (coord. Ale�
xandru Surdu și Dragoș Popescu,
Academia Română, Institutul de 

Filosofie și Psihologie „Constantin
Rădulescu�Motru“, București, Edi�
tura Tehnică, 2006); Jurnalismul –
o preocupare a elitei. Studii și cer�
cetări de istoria presei (coord. Răduț
Bîlbîie, Florin Șperlea și Mihaela
Teodor, București, Editura Tritonic,
2013); Debates on Globalization:
Approaching National Identity
through Intercultural Dialogue.
Studies and Articles (coord. Iulian
Boldea, Târgu Mu reș, „ARHIPE�
LAG XXI“ Press, 2015); Tradiții ale
presei religioase din România
(coord. Carmen Țâgșo rean și Ilie
Rad, Cluj�Napoca, Presa Universi�
tară Clujeană, 2017); Istoria și cen�
zura scrisului istoric. Studii în
onoarea profesorului Ion Zainea
(coord. Gabriel Moisa, Sorin Și �
poș, Ménesi Beáta, Editura Uni �
versității din Oradea, 2018);
Mediamorfoze V. Reflectare, (de) for� 
mare și fake�news în spațiul me�
diatic și cultural (coord. Cătălin
Negoiță, București, Editura Trito�
nic, 2020). SDC

Vârsta recomandată: 12+

Traducere din limba engleză 
de Iulian Bocai

Când regele Arthur și cavalerii săi
trec prin foc și sabie satul în care
locuiește Gwyna, viața ei ia o în�
torsătură extraordinară. Dusă în
robie, fata ajunge mâna dreaptă a
faimosului bard și vrăjitor Myrd �
din, care și�a pus în cap să�l pres�
chimbe pe Arthur, prin puterea
fără margini a fanteziei și a ma �
șinațiilor politice, dintr�un răz�
boinic arțăgos, înfumurat și fără
milă într�un exemplu de cu raj,
mărinimie și dreptate. Luând pe
rând o mie de fețe – Doamna La�
cului, paj, spioană –, Gwyna res�
crie împreună cu Myrddin po �
vestea războinicului Urs, făcând

din el personajul pe care îl știm
astăzi. O carte despre cum se nasc
legendele.

PHILIP REEVE s�a născut în
Anglia, la Brighton, în 1966. A scris
prima poveste – despre cosmo�
nautul Spike și cîinele lui, Spook –
la vârsta de cinci ani. După trei ani
de studenție la Arte frumoase care
aproape l�au adus în pragul fali�
mentului, și�a petrecut sfâr șitul
anilor ’80 și începutul anilor ’90
lucrând pentru un mic librar in�
dependent și colaborând benevol
ca scenarist, producător sau regi�
zor de filme de co medie cu buget
redus. Spre sfârșitul acestei pe�
rioade a scris, în colaborare cu
scriitorul și compozitorul Brian
Mitchell, un musical, The Ministry
of Biscuits; constrâns de nevoi 

financiare, a ajuns întâmplător și
definitiv în lumea ilustrației de
animație, moment hotărâtor pen�
tru cariera lui. Printre cărțile sale
celebre în toată lumea se numără
Mortal Engines (roman ecranizat
în 2018), Here Lies Arthur și 

Goblins (Goblinii). Alături de
amica sa, ilustratoarea britanică
Sarah McIntyre, a semnat Jinks
O’Hare Funfair Repair (Emily și
Bîlciul din Lună), Oliver and the
Seawigs (Oliver și perucile�de�
mare), Cakes in Space (Prăjituri în

spațiu) și Pugs of the Frozen North
(Mopși la Polul Nord). Philip Reeve
trăiește în prezent în Dartmoor,
alături de soția și fiul său. SDC

SEMNALE EDITORIALE
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Gala Scriitorii
Anului la Iași 
Săptămâna trecută a avut loc 
la Iași cea de�a șaptea ediție a
Galei Scriitorul Anului. Eve�
nimentul s�a întins pe două
zile, 2 și 3 noiembrie. 

La finalul său, scriitorul anului în
România a fost desemnat de un juriu
constituit din nume importante ale
culturii române. Premiul a mers
către cunoscuta Ana Blandiana. 

Juriul a fost format din critici
literari recunoscuți, membri ai
Uniunii Scriitorilor din România.
Prezidat de Nicolae Manolescu,
președinte al USR, juriul i�a avut
în componență și pe Ioan Holban,

Mircea Mihăieș, Irina Petraș, Va�
sile Spiridon, Răzvan Voncu și
Mihai Zamfir.

Codirectorii Galei sunt scrii�
torii Gabriel Chifu și Adi Cristi..

Au avut loc o serie de lecturi pu�
blice la Muzeul Municipal „Regina
Maria“, ca parte a Galei Scriitorii
Anului. Au recitat: Ana Blan diana,
Gabriel Chifu, Vasile Dan, Nichita
Danilov, Gellu Dorian, Horia Gâr�
bea, Nicolae Prelipceanu, Andreea
Hedeș, Cassian Maria Spiridon, Va�
rujan Vosganian, Adi Cristi.

Nominalizații la titlul de scrii�
tori ai anului au fost: Vasile Dan,
Horia Gârbea, Andrei Oiș tea nu,

Ana Blandiana, Mihai Dinu, Nichita
Danilov, Angelo Mitchievici, An�
drea Hedeș, Mihaela Mancaș, Nico�
lae Prelipceanu, Cosmin Andrei
Tudor, Alexander Baumgarten. Au
interpretat la pian Codrin Cheptine
și Alexandru Roman, sub îndruma�
rea conf. univ. dr. Carmen Danicov.

Ceremonia de acordare a pre�
miului Scriitorul Anului 2022 a
avut loc a doua zi, într�un cadru
festiv. Evenimentul a fost prezen�
tat de Anca Medeleanu și moderat
de Nicolae Manolescu. 

Gala Scriitorii Anului s�a în�
cheiat cu un concert susținut de
Mircea Tiberian și Nadia Trohin. SDC

Vă prezentăm evenimentele
culturale din Iași în această
săptămână. De la spectacole
de operă la expoziții de isto�
rie, de la flori de toamnă la
spectacole de improvizație, de
la aviație și până la expoziții
artistice, iată o parte din lu�
crurile pe care le puteți face
în această săptămână. 

Complexul Muzeal Naţional
„Moldova“ Iași

n 31 octombrie 2022 – 30 noiem�
brie 2022: expoziție de artă plas�
tică Retrospectiva Felix Aftene,
Muzeul de Artă, Palatul Culturii
n 04 octombrie 2022 – 20 noiem�
brie 2022: expoziția Evoluția Cur �
ții Domnești de la Iași. Palatul
Culturii. Prezentare interactivă,
Palatul Culturii Iași, Muzeul de Is�
torie a Moldovei
n 03 octombrie 2022 – 31 ianuarie
2023: expoziția Mihail Kogălni�
ceanu – 205 ani de la naștere, Mu�
zeul Memorial „Mihail Kogălni �
ceanu“, de marți până sâmbătă,
între orele 10 și 17

n 28 septembrie 2022 – 21 noiem�
brie 2022: expoziția itinerantă
Mari aviatori brașoveni, Muzeul
Științei și Tehnicii „Ștefan Proco�
piu“, Palatul Culturii
n 27 septembrie 2022 – 18 noiem�
brie 2022: expoziția digitală imer�
sivă Refresh+: Young Art(ist)s
Refreshing Heritage Sites and Le�
gends, Muzeul Etnografic al Mol�
dovei, Palatul Culturii
n 26 septembrie 2022 – 18 decem�
brie 2022: piese de excepție din
colecțiile Muzeului de Istorie a

Moldovei: Un album cu autogra�
ful Reginei Maria, Muzeul de Isto�
rie a Moldovei, Palatul Culturii
n 09 august 2022 – 10 noiembrie
2022: expoziția Imperiul Roman �
tehnologia învingătorilor prezen�
tată la Palatul Culturii din Iași,
Palatul Culturii Iași 
n 29 decembrie 2021 – 31 decem�
brie 2022: expoziția RetroRadio –
istorie, tehnică și divertisment la
Palatul Culturii
n 03 decembrie 2021 – 03 decem�
brie 2022: obiective din cadrul

Complexului Muzeal Național
„Moldova“ Iași, pe platforma on�
line „Muzee de la sat“ 

Opera Naţională Română Iași

n Miercuri, 9 noiembrie, ora 18:30:
Lacul lebedelor de Piotr Ilici Ceai�
kovski, dirijor Svetlana Popov

Teatrul din Stejar

n 11 noiembrie, ora 19: spectacol
de improvizație cu trupa IDIOT

n 13 noiembrie, ora 19: spectacol
de improvizație cu trupa IDIOT 

Uniunea Artiștilor Plastici din
România – Filiala Iași

n 2�10 noiembrie 2022: expoziția
de artă textilă Megapolis semnată
de artista Crina Buzilă, Galeria de
Artă „N. Tonitza“, str. Alexandru
Lăpușneanu, nr. 7�9, Iași
n 1�10 noiembrie 2022: expoziție
de acuarelă și poezie, semnată de
Ciprian Romaniuc și Paula Grigo�
riu, Galeria de Artă „Th. Pallady“,
str. Lăpușneanu, nr. 7�9, Iași
n 30 octombrie – 20 noiembrie:
expoziția de fotografie Street Spi�
rit, Galeria de artă „La Gard“, Par�
cul Copou
n 27 octombrie – 30 noiembrie:
expoziția ATEMPORAL, Gale�
ria de artă Labirint, Casa de Cul�
tură a Municipiului Iași „Mihai
Ursachi“
n 15 octombrie 2022 – 10 ianuarie
2023: expoziția Iașii – jertfă, spe �
ranță, împlinire (1916 – 1922), Pa�
latul Braunstein Iași, str. Cuza
Vodă, nr. 2
n 11 octombrie – 11 noiembrie:
expoziția Retroactiv, semnată de
artistul Ion Anghel, Galeria de Artă
Dana, Iași, str. Prof. Cujba, nr. 17

Grădina botanică

n 30 octombrie – 20 noiembrie:
Flori de toamnă, ediția 46

Evenimente culturale în Iași 
în săptămâna aceasta
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„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din romanul Alex
Blue și călătoria prin portal, de
Cristina Centea, cu ilustraţii de
Teodora Răileanu, care va
apărea în curând în colecţia
Junior la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

1. Krul are un plan malefic

Planeta Xilon, undeva, în alt
sistem solar

În camera mică, de un alb
strălucitor, două perne plutitoare,
una roz și una galbenă, se mișcau
alene. Unul dintre prizonieri se
lungise pe pat, de parcă lipsa de
activitate l�ar fi obosit îngrozitor.
Celălalt tocmai se ridicase și, pen�
tru a mia oară, trăgea de benzile
elastice, imposibil de tăiat, care le
blocau ieșirea.

— Krul, nu vrei să te potolești
odată? Mă doare capul numai
când mă uit la tine, se încruntă,
supărat, cel care stătea lungit.

Colegul său de celulă îl mă�
sură cu o privire plină de dispreț.

— Dacă n�aș ști că am nevoie

de tine pe viitor, Brin, jur că te�aș
lua la bătaie chiar în clipa asta,
rânji el, cu o privire răutăcioasă.

Amândoi, fiind locuitori ai
planetei Arboria, erau înalți, pu�
ternici, cu pielea aspră și maronie,
asemănătoare scoarței de copac.
Aveau fețele turtite, cu niște găuri
în loc de nas. Picioarele li se ter�
minau cu un fel de rădăcini în loc
de degete, care trebuiau ținute în
apă tot timpul, motiv pentru care
cizmele lor erau de fapt niște vaze
dintr�un material rezistent.

— Ce prostie! Și pentru ce să
ai nevoie de mine? se strâmbă
Brin. Amândoi suntem închiși
aici. Așa o să ne petrecem restul
zilelor, în închisoare!

— Cred că uiți niște lucruri,
rânji Krul.

— Să uit? Cum adică?
Krul își ridică piciorul, rotin �

du�și prin aer rădăcinile subțiri.
Cu o foarfecă de grădină, începu
să le taie vârfurile, scoțând un
oftat de plăcere după fiecare
mișcare.

— Uiți faptul că stai de vorbă
cu Krul, cel mai genial arborian
care a existat vreodată! Aproape
am cucerit Xilonul! Numai din
cauza lui Alex Blue am fost învinși!

— Da, și uite unde am ajuns!

La închisoare! De deștept ce�ai
fost!

Krul își pocni cu forță tova �
rășul, făcând pereții să răsune.

— Asta ca să nu te mai crezi
deștept! Acum, ascultă�mă cu
atenție! Am un plan ca să scăpăm
de�aici! În grădină, când eram la
lucru, am...

Brusc, Krul își întrerupse dis�
cursul, ciulind urechile. Afară se
auzeau pași. În câteva secunde, fi�
rele albe care blocau intrarea în
celulă se ridicară și pe ușă își făcu
apariția un Străjer înalt, solid, îm�
brăcat într�o pelerină albă. Străje�
rii erau cei care asigurau ordi nea
pe Xilon, un fel de polițiști.

— Cine a cerut să vorbească
cu un reprezentant al raselor
non�xiloniene? întrebă el.

— Eu, răspunse Krul cu în�
drăzneală. […]

În încăpere păși un personaj
neobișnuit de înalt. Avea pielea
albastră și capul mare, rotund, și
urechi ascuțite, acoperite de un
fel de blană cenușie. La fel erau și
cele patru degete de la fiecare
mână. De sub hainele sale largi
ieșea o coadă lungă, acoperită cu
aceleași smocuri de blană. Mișcă �
rile sale erau agile, ca ale unui
animal de pradă.

— Sunt Amira, reprezentanta
non�xilonienilor, se prezentă
aceasta, căci se părea că era vorba
de o „ea“. […]

Krul inspiră adânc. Întregul
său viitor, planul pus la punct cu
atâta grijă depindea de reușita
acestei conversații.

— E vorba despre felul în care
mă tratează toți Străjerii, începu
el. Știi, după ce am fost închis, Ma�
rele Consiliu a hotărât că trebuie
să muncesc pentru a�mi câștiga

traiul. Asta e prima neîndrep �
tățire! După ce că sunt prizonier,
să mai și muncesc? Doi la mână,
m�au trimis să lucrez într�o gră�
dină, unde se cultivă arbori care
urmează să fie plantați în parcuri.
Îți dai seama ce bătaie de joc?
Dacă sunt arborian, înseamnă că
nu știu să fac altceva?

De fapt, lui Krul îi convenise
de minune locul de muncă în care
fusese repartizat, pentru că�l aju�
tase mult cu planul malefic. Dar
avea nevoie de cât mai multe mo�
tive pentru a se plânge. […]

— Măi, într�un fel, să știi că ai
dreptate, dar așa au stat lucrurile
dintotdeauna și...

— Și ce? Asta înseamnă că nu
le putem schimba? Adică, uite,
președintele Consiliului e Xul,
prostul ăla care n�a fost în stare să
țină scutul închis când am atacat
planeta. Chiar crezi că e cel mai
bun conducător și că merită
funcția asta? Ce facem dacă ne in�
vadează altcineva? Mă uit la tine,
de exemplu. Ai fi un conducător
de o mie de ori mai bun decât el.
Dar nu poți! De ce? Pentru că
unul dintre părinții tăi n�a fost 

xilonian! Mi se pare așa nedrept!
Amira tăcu preț de câteva

clipe și își încleștă pumnii acope �
riți cu blană cenușie.

— Nu știu, nu m�am gândit la
asta... dar o să vorbesc cu cei din
Marele Consiliu. Ai dreptate.

Krul încercă să�și stăvilească
zâmbetul victorios care se lupta
să�i răsară pe față. Acum era și
mai aproape de a�și realiza pla�
nul. În locul tuturor lucrurilor pe
care ar fi putut să le spună, se
sprijini de perete și izbucni în ho�
hote de râs cam prefăcute, de
parcă ar fi auzit cea mai amuzantă
glumă.

— E absurd, pe bune! Crezi că
vor renunța de bună voie la pu�
tere? Niciodată!

— Și�atunci nu e nimic de
făcut?

— Dimpotrivă, șopti el, cu un
aer misterios. Sunt multe lucruri
de făcut, dar trebuie să ai încredere
în mine și să�mi urmezi planul.

În liniștea celulei, sub privi�
rile pline de admirație ale lui
Brin, Krul se apropie de urechea
Amirei și începu să�i șoptească
planul său malefic. SDC

Cristina Centea –
Alex Blue și călătoria
prin portal

CARTEA
Alex duce o viaţă liniștită în sânul familiei, con-
vins că aventurile lui au luat sfârșit. Dar se
trezește atras din nou într-o serie de peripeţii
extraordinare când, în urma planului sinistru al
arborianului Krul, viaţa sa și cele ale prietenilor
săi xilonieni sunt în pericol. Refugiat, împreună

cu aceștia, pe planeta Ospitalierilor, Alex
pornește în căutarea unui portal magic cu aju-
torul căruia să se întoarcă în timp și să
împiedice eliberarea lui Krul și a noii sale ar-
mate. Însă lucrurile se complică, fiindcă e trădat,
iar pe urmele lui nu sunt doar maleficii ar-
borieni, ci și misterioșii neronieni Amira și
Mordin. Vor reuși oare Alex și prietenii lui să
găsească portalul magic?

AUTOAREA
CRISTINA CENTEA (n. 1976) este profesoară de limba engleză în Brașov.
A început să scrie literatură pentru copii în mare măsură datorită
nepoților ei, care au „obligat�o“ mereu să le inventeze povești. Lucrând
cu elevii, și�a dat seama că, pentru a citi cu plăcere, ei au nevoie de texte
alerte, cu suspans și umor. În 2016 a câștigat locul al III�lea la concursul
„România peste 100 de ani“ cu proza scurtă Vânătorul de teroriști. În
2020 a câștigat Concursul de manuscrise de literatură pentru copii al
Editurii Polirom cu Alex Blue, băiatul extraterestru, cartea ei de debut.
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În perioada 31 octombrie – 15 no�
iembrie 2022, scriitorul și mate�
maticianul Bogdan Suceavă va
avea mai multe întâlniri cu citito�
rii, cu prilejul lansării volumului
Adâncul acestei calme creste. Pro�
gramul de la Erlangen și poetica
Jocului secund, apărut de curând
în colecția Plural a Editurii Poli�
rom. Autorul își va întâlni cititorii
din Brașov, București, Cluj și Iași.
Mai jos găsiți programul complet
de evenimente.

Bogdan Suceavă este primul
autor român care a primit Pre�
miul Pólya (2020) al Mathemati�
cal Association of America,
pen tru o lucrare cu un titlu inspi�
rat din opera lui Dan Barbilian:
Un iluminism eclectic. Aplicații
ale geometriei afine, scrisă îm�
preună cu A. Glesser, M. Rathbun
și I.M. Serrano.

„Corpul de idei pe care e con�
struită poetica Jocului secund ad�
mite multe legături cu acea parte
a matematicilor frecventate de
Dan Barbilian în intervalul 1928�
1935. Astfel, cele două aspecte nu
pot fi separate, ci trebuie gândite
împreună. Nu doar că aparțin
unor domenii diferite ale creati �
vității umane, dar conțin și idei de

profunzime și de o mare dificul�
tate, iar sarcina pe care ne�o asu�
măm aici e de a aduce lumină
asupra conexiunii ce reunește
acest câmp de idei. Miza discuției
e că abia ținând seama de această
dualitate a construcției literare
din Joc secund putem înțelege
poetica celui mai interesant din�
tre autorii modernismului româ�
nesc, un caz unic și greu repetabil
în istoria literaturii. Interpretarea

pe care o propunem e motivată de
o serie de explicații pe care Barbi�
lian singur le�a dat. Să reamintim
acest fragment scris de Barbilian
în 1940: «Personal mă consider un
reprezentant al Programului de la
Erlangen, al acelei mișcări de idei
care, în ceea ce privește întinde�
rea consecințelor și răsturnarea
punctelor de vedere, poate fi ase�
muită Discursului metodei sau
Reformei înseși. Specializării

strâmte ori tehnicității opace, de
dinainte de Erlangen, se substi�
tuie un eclectism luminat».“ (Bog�
dan Suceavă)

ÎNTÂLNIRI 
CU CITITORII

Brașov
Luni, 31 octombrie, ora 18.00
CenaKLUb Tiuk nr. 149, Li�

brăria Humanitas Brașov

(Piața Sfatului, nr. 16)
Alături de autor vor vorbi: Ro�

mulus Bucur, Mihail Vakulovski

București
Vineri, 4 noiembrie, ora 18.30
Institutul Blecher, Hidden

(Str. Doamna Chiajna, nr. 26, sect.
3, București) și live pe FB: face�
book.com/InstitutulBlecher

Alături de autor vor vorbi:
Octavian Soviany, Claudiu Ko�
martin

Cluj
Marți, 8 noiembrie, ora 18.00
Book Corner Librarium (Str.

Eroilor, nr. 15, Cluj�Napoca)
Alături de autor vor vorbi:

Maria Chiorean, Catinca Zamfir,
Valentin Derevlean

Iași
Vineri, 11 noiembrie, ora 17.00
Sala „B.P. Hasdeu“, Biblioteca

Centrală Universitară „Mihai Emi�
nescu“

Moderează: Oana Lazăr
București

Marți, 15 noiembrie, ora 19.00
Sala „Perpessicius“, Muzeul

Național al Literaturii Române
(Str. Nicolae Crețulescu, nr. 8)

Urmată de o discuție cu Flo�
rina Pîrjol și Ovidiu Șimonca SDC

Bogdan Suceavă despre poetica Jocului
secund de Ion Barbu. Întâlniri cu cititorii 

Lansare de carte la Brașov: Armand
Goșu, Putin, obsesia imperiului
Joi, 17 noiembrie, ora 17.30, Libră�
ria „Șt.O. Iosif“ (Str. Mureșenilor,
nr. 14, Brașov), va avea loc lansa�
rea volumului Putin, obsesia im�
periului de Armand Goșu, publi�
cat de curând la Polirom.

În cadrul evenimentului vor
fi prezentate și celelalte două vo�
lume ale autorului: Rusia, o
ecuație complicată. Convorbiri cu
Lucian Popescu. Ediția a II�a adău �
gită, cu cele mai recente texte 

despre războiul din Ucraina și
Între Napoleon și Alexandru I.
Contextul internațional al anexă�
rii Basarabiei. 

Invitați, alături de autor:
Adrian Lesenciuc și Laurențiu�Ci�
prian Tudor

Lansarea se va încheia cu o
ședință de autografe.

Despre carte
Cu ilustrații de Dan Per�

jovschi
„Chiar dacă războiul va mai

dura, soarta lui este decisă. E greu
de imaginat vreun scenariu plauzi�
bil în care Rusia iese învingătoare.
Sunt tot mai multe semne că

sfârșitul regimului Putin se apro�
pie. Am putea asista însă la un pro�
ces îndelungat, cu convulsii majo�
re, care să modifice radical evo �
luțiile istorice în spațiul eurasiatic.
În centrul acestor evo luții rămâne
Rusia, o țară uriașă, cu un regim hi�
brid, între autoritarism electoral și
dictatură autentică. În ultimele
luni, în Rusia a avut loc o pierdere
uriașă de capital uman. Sute de mii
de tineri educați, cel mai bine pre �
gătiți specialiști în domenii de vârf,
au fugit din țară de la izbucnirea
războiului. Sancțio na rea adminis�
trativă sau penală a celor care în�
drăznesc să aibă altă părere decât

cea oficială, introducerea cenzurii,
înflorirea imposturii agresive au
transformat într�un mediu toxic
universitățile și centrele de cerce�
tare. Este un proces ale cărui
consecințe se vor vedea în urmă�
toarea jumătate de secol și vor con�
damna Rusia la subdezvoltare și
irelevanță. Putin și�a aruncat țara
cu cel puțin două decenii înapoi.
Rusia de astăzi nu mai aparține
lumii civilizate. Poate că asta era
«operațiunea specială» proiectată
de președintele rus: să distrugă
Rusia. Dacă acesta a fost planul lui
înseamnă că i�a reușit.“ (Armand
Goșu) SDC



ANUL XVIII NR. 791
7 – 13 NOIEMBRIE 202214

www.suplimentuldecultura.ro

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Iar șirul de vandalisme continuă.
Musée d’Orsay a dejucat tentativa
unei militante asupra tabloului
Autoportrait à Saint�Rémy de Van
Gogh; o reprezentație a Flau tului
fermecat a fost perturbată la Paris,
la Opera Bastille, de un membru
al mișcării ecologiste Dernière ré�
novation, care a urcat pe scenă și
s�a lipit de un decor.

Această serie de atentate pare
că nu se va sfârși curând, în ciuda
condamnărilor unor astfel de
acțiuni venite din partea publicu�
lui, a unor personalități și chiar
(ipocrit și moale) din partea unor
figuri politice precum Olaf Scholz.

Pentru că, din ce se vede cu
ochiul liber, orice condamnare a
unor astfel de fapte este dublată
și de încurajări din partea unei ta�
bere motivate ideologic. De exem�
plu, ministrul Culturii din Franța,
Rima Abdul Malak, condamnă
acțiunile fanaticilor ideologici,
dar în același timp politiciana eco�
logistă Sandrine Rousseau le
laudă public: „Acțiunea acestor ti�
neri este hiper�interesantă pentru
că este foarte deranjantă“.

Și nici „acești tineri“ nu se în�
cadrează în profilul unui militant
tipic, dintr�o clasă defavorizată.
Dimpotrivă, de exemplu, cei care

au încercat vandalizarea unui Van
Gogh la National Gallery din Lon�
dra provin din familii privilegiate.
Cel puțin una dintre activiste, pe
nume Phoebe Plummer, a urmat
cursurile unei școli private, unde
educația costa 30.000 de lire ster�
line pe an.

FANATISMUL
PRIVILEGIAȚILOR

Tot privilegiați sunt cei care în�
curajează aceste manifestări și le
susțin financiar, cu donații apre�
ciabile. Climate Emergency Fund,
o rețea de finanțare a unor astfel

Era vandalilor ideologici
în luptă cu civilizația
Vermeer, Monet, Van Gogh sunt doar câteva
dintre victimele din ultima vreme ale unui nou
val de fanatism ideologic stângist, venit
dinspre zona militanților ideologici. Practic,
este un desant asupra civilizației orchestrat și
declanșat, în ultima perioadă, de către 
grupuri așa-zis ecologiste, printre care unul
numit Just Stop Oil. Deși atacurile asupra unor
mari opere de artă sunt cele mai mediatizate
și, prin urmare, cele mai cunoscute, fanaticii
Just Stop Oil nu s-au limitat numai la ele, ci au
pus la cale mai multe episoade de întrerupere
a activității cotidiene în orașe, mai ales la
Londra, unde acțiunile lor s-au finalizat cu zeci
de arestări și puneri sub acuzare.
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A 13-A FEMEIE

De joi, 3 noiembrie, scriitoarea
franceză Brigitte Giraud a devenit
cea de a 13�a femeie care a fost
recompensată cu prestigiosul pre�
miu Goncourt. Giraud (56 de ani)
a primit premiul pentru romanul
Vivre vite, o poveste aproape
autobiografică în care autoarea
reflectă asupra evenimentelor
premergătoare morții soțului ei
într�un accident, o lucrare apre �
ciată de critici pentru caracterul
ei „intimist”. „Mi se pare că intimi �
tatea are un înțeles pentru mine
numai dacă rezonează cu colec�
tivul, cu societatea, cu o eră, cu is�
toria”, a declarat Brigitte Giraud.
„Aș vrea să cred că academia
Goncourt a văzut în cartea mea și
această dimensiune, mult mai
cuprinzătoare decât intimitatea
unei simple vieți și a unui simplu
destin care, lipsite de ceilalți, nu
are foarte mult înțeles”. Romanul
lui Giraud a întrecut în alegerea
finală cartea autorului italo�elvețian

Giuliano da Empoli, Le Mage du
Kremlin, o incusiune fictivă prin
coridoarele puterii Rusiei lui
Vladimir Putin. Cartea autoarei
franceze s�a vândut, de la apariția
ei în august, în numai 8.000 de ex�
emplare. Un Goncourt va schimba
cu siguranță situația, fiecare carte
recompensată cu acest premiu
ajungând să fie publicată în tiraje
de peste 400.000 de exemplare. 

CEL MAI BOGAT SCRIITOR

Într�un top al vedetelor care au
câștigat cel mai mult după moarte,
scriitorul britanic JRR Tolkien îi
surclasează pe Elvis Presley, Michael
Jakson și Kobe Bryant, scrie „Forbes”.
Conform publicației financiare,
aceste vedete dispărute dintre noi
au generat numai în ultimul an
profituri de aproape 1,6 miliarde
de dolari. Tolkien, care a decedat
în 1973, a atras recent încasări de
500.000 de milioane după vânzarea
Middle�Earth Enterprises, compa�
nia care gestionează drepturile de
proprietate intelectuală asupra
operei lui. După Tolkien se clasează
Kobe Bryant (400 de milioane),
membrii dispăruți ai Beatles, David
Bowie și Elvis, acesta din urmă cu
„numai” 110 milioane câștigați re�
cent din vânzarea proprietății
Graceland și filmul biografic
proaspăt lansat. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT
de forme de protest, înființată în
2019, a lăudat acțiunea tinerelor
din Londra și a asigurat că vanda�
lismele vor continua. Numai anul
acesta, Climate Emergency Fund,
scrie „The Guardian“, a donat peste
4 milioane de dolari către zeci de
organizații ecologiste (Just Stop
Oil a primit 1,1 milioane), ajutând
la declanșarea unui val neobișnuit
de astfel de proteste. „Activiști s�au
lipit de tabloul Cina cea de taină
de Leonardo da Vinci și de o sta�
tuie în Milano, au avariat stații de
benzină, au invadat pista de la Bri�
tish Grand Prix.“ 

Cine finanțează astfel de ac țiuni?
Printre personalitățile publice se
numără Aileen Getty, moște nitoarea
„de lux“ a cunoscutului mogul J. Paul
Getty, una dintre cofondatoarele Cli�
mate Emergency Fund. Printre alte
mii de donatori mai mici apar și Abi�
gail Disney, nepoata ultra�stângistă
a lui Walt Disney, și Adam McKay,
regizorul filmului Don’t Look Up
(acesta a do nat „cauzei“ 4 milioa �
ne). „The Guardian“, ziar de stân ga,
care de prea multe ori susține și
promovează „cauzele progresiste“,
chiar publică un editorial semnat
de Aileen Getty, cu titlul „Finanțez
activismul ecologist și aplaud pro�
testul Van Gogh“. Comentatori de
presă din altă zonă politică (și nu
neapărat) îi consideră pe acești
activiști „radicali” și „extremiști
religioși”.

Pentru că este evident că astfel
de acțiuni se înscriu în asaltul
ideologic asupra civilizației și cul�
turii occidentale, declanșat cu fu�
rie în ultimii ani de către grupări
ale extremei stângi, mai ales odată
cu explozia Black Lives Matter, dar
nu numai. Iar răspunsurile slabe
și timorate din partea autorită �
ților cu siguranță nu vor rezolva
problema. 

LIMBAJ NIHILIST

Astfel, cei doi activiști care au
încercat distrugerea unui celebru
tablou de Vermeer la Haga au pri�
mit din partea unui judecător o
sentință mult mai blândă decât
cea cerută de procuror (patru luni
de închisoare). Motivul? Judecă�
toarea a declarat că nu vrea să
descurajeze alți protestatari, im�
punând o sentință mai dură. „Însă
ar trebui să luăm în considerare
și riscul escaladării situației din
partea activiștilor“, scrie „National
Post“. „Zelul pe care l�au dovedit
în muzeele europene nu este gu�
vernat de rațiune. Ar trebui să
existe temeri serioase că aceste
vandalizări ale operelor de artă ar
putea fi doar primul pas spre

violență fizică în numele așa�zisei
renunțări la petrol.“ 

De cealaltă parte, lumea artis�
tică este revoltată de această suită
de atacuri și cere creșterea măsu�
rilor de protecție. „Arta nu se poate
apăra singură“, spune direc țiu nea
muzeului Mauritshuis din Haga,
în vreme ce Luvrul, National Gal�
lery și Tate Gallery din Londra,
probabil din precauție, nu vor să
comenteze public. 

„Trebuie oare să luăm măsuri
mai severe contra vandalismului?
Fără îndoială. Pentru că, pentru a
ajunge în acest stadiu, înseamnă
că este ceva deranjat complet la
nivelul conștiinței indivizilor și
acest lucru te duce la disperare“,
spune Bernard Blistène, președin �
te onorific al Centrului Pompidou
din Paris. „Ce mă neliniștește este
limbajul nihilist al acestor fapte,
un limbaj care lasă să se înțeleagă
că nu mai este loc pentru artă în
vremuri de criză“, spune Tristram
Hunt, un reprezentant al muzeului
londonez Victoria and Albert Mu�
seum.

Însă cel mai neliniștitor aspect
al acestui val de vandalism este
tocmai încadrarea lui într�un cu�
rent ideologic mai vast, îndreptat
clar asupra civilizației occidentale.
Iar îndemnurile publice alte aces�
tor grupuri de vandali se suprapun
neliniștitor discursurilor politice
din ultima vreme ale unor partide,
în special „verzi“. „Un Van Gogh
vandalizat nu este o «deri vă», este
punerea în practică a unei «doc�
trine»“, atrage atenția filosoful fran�
cez Thibaut Gress, într�un editorial
publicat de „Le Figaro“. 

„Ne arată un fir roșu tulburător
ce unește ideologiile activiștilor
de astăzi“, scrie „Spiked“. „Mulți
din tre cei care se autoidentifică
pu blic ca fiind «de partea corectă
a istoriei», transmit idee că civili �
zația occidentală însăși este un
cancer care trebuie eradicat, că ea
a fost ridicată pe o structură de
putere a supremației albe, patriar�
hală, care perpetuează nedreptatea

și susține o elită.“ Iar Spiked aduce
aminte de declarații ale unor lideri
ai activiștilor. Cofondatorul gru�
pului Extinction Rebellion, Stuart
Basden, într�un editorial publicat
pe medium.com, spu ne că mișcarea
„nu are legătură cu climatul“, ci că
este clar o luptă împotriva „euro�
americanilor“, a „iluziei suprema �
ției albe“, a „patriarhatului“, „eu�
rocentrismului, heterosexualității/
heteronorma tivității și a ierarhiei
de clasă“. 

O altă activistă, Leah Thomas,
explică în limbajul ei: „Justiția eco�
logică este intersecția dintre
justiție socială și ecologism, unde
este luată în calcul și degradarea
mediului“.

UN SIMBOLISM 
„PUTERNIC ȘI HIDOS”

„Spiked“ consideră că, luptând
cu aceste așa�zise racile occiden�
tale, activiștii nu fac decât să
susțină autoritarismul și autorul
articolului pune un semn egal în�
tre distrugerea statuilor lui Bud�
dha de la Bamian de către talibani
în 2001 și recenta ardere pe rug a
unor cărți „deranjante“ de către
autoritățile școlare din Ontario. 

„Distrugerea unei opere de artă
este un act dictatorial și, din acest
motiv, este probabil atrăgătoare
pentru acești activiști care consi�
deră valorile occidentale drept to�
xice“, scrie „Spiked“. „Atacurilor
asupra operelor de artă au asupra
noastră un efect visceral, fiindcă
înțelegem că reprezintă, de fapt, o
repudiere a civilizației. Când 
Salman Rushdie a văzut la televi�
zor cum cartea lui, Versetele sata�
nice, este arsă pe străzile orașului
englez Bradford (foto jos) de către
musulmani, în ianuarie 1989, a fost
co pleșit de convingerea că «din
acest moment, victoria Iluminis�
mului pare temporară, reversibilă».
Incinerarea unui singur exemplar
al unei cărți în sine poate că nu are
consecințe. Simbolismul gestului,
însă, este puternic și hidos.“ SDC
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Când, în 2006, a lansat un album
bestseller de duete, Jerry Lee
Lewis a ales să îi dea titlul Last
Man Standing. Titlul era o refe�
rire directă la statutul lui Lewis
printre „absolvenții“ legendarei
casei de discuri Sun Studios din
Memphis, locul unde un producă�
tor la fel de legendar, anume Sam
Phillips, a îngrijit o nouă gene rație
de pionieri ai genurilor coun try,
rockabilly și nou�apăru tului rock
and roll. Sunt artiști astăzi intrați
în legendă precum Johnny Cash,
Elvis Presley, Carl Perkins, Roy
Orbison și Jerry Lee Lewis. Dintre
aceștia, Lewis, care tocmai a înce�
tat din viață la vârsta de 87 de ani,
a reușit să le supra viețuiască tu�
turor acestor pionierilor, inclusiv
lui Chuck Berry și Little Richard.

„Spre deosebire de Elvis, care
a adus sex�appeal în fața publicu�
lui, de Chuck Berry, care a venit
cu inteligență și sofisticare armo�
nică importată din jazz, de energia
lui Little Richard, Lewis este cel
care a dat nuanța de pericol în re�
pertoriul rock and roll�ului de la
începuturi“, notează publicația
„The Conversation“, în vreme ce
„Classic Rock Magazine“ subliniază
că „Jerry Lee Lewis a fost probabil
primul antierou al rockului. Înainte

de Sid Vicious sau Axl Rose, Jerry
Lee Lewis a fost primul băiat rău.
Nu era primul dintre proaspăt
apăruții rockeri care șoca societa�
tea cuminte și politicoasă, dar a
fost primul care a împins limita ac�
ceptării noului gen muzical din�
colo de un anumit hotar. După el,
mulți alți artiști au încercat să facă
același lucru, dar puțini au reușit
să aibă același impact“.

„Când își vor aminti de mine,
aș vrea să se gândească nu la soțiile
mele, nu la casele mele sau la banii
pe care i�am câștigat și i�am chel�
tuit. Aș vrea să își amintească doar
de muzica mea“, declara cândva
Lewis. Dar azi, la moartea sa, toată
lumea e de acord că întreaga lui
carieră muzicală nu poate fi sepa�
rată de demonii care i�au bântuit
viața celui poreclit „The Killer“,
descrisă în necrologul BBC drept
„un cocktail toxic de scandal, de �
pendență și violență“.

„La fel ca mulți dintre primii
muzicieni rock and roll, în inima
lui Lewis a existat o lungă luptă
dintre religie și rock“, explică
„Classic Rock Magazine“, amintind
de faptul că The Killer provenea
dintr�o comunitate extrem de re�
ligioasă și că, de multe ori, muzi�
cianul s�a gândit serios să renunțe
la tot și să devină predicator. În
faimosul episod din 1957, când a
fost înregistrată Great Balls of
Fire, probabil cea mai celebră 

melodie a lui, Lewis a fost cât pe ce
să renunțe, considerând că acel
cântec era „opera diavolului“. A
fost nevoie de mari eforturi din
partea producătorului Sean Phil�
lips pentru a�l convinge să ter�
mine înregistrarea. „Conflictul din
Jerry Lee nu e o poveste din cărți
sau scenarii de film, a fost o rană
permanentă și reală“, sublinia bio�
graful muzicianului, Rick Bragg.

Când Elvis a plecat să își sa�
tisfacă serviciul militar, s�ar fi zis
că Lewis are culoar liber pentru a
pună mâna pe tronul noii muzici.
Numai că a urmat faimosul scan�
dal declanșat în timpul turneului
din Anglia, când s�a aflat că soția
lui, Myra, îi este verișoară și că are
numai 13 ani, plus că divorțul de
prima soție nu fusese finalizat.
Turneul s�a sfârșit după numai
trei concerte și, la fel, cariera lui
Lewis a ajuns pe marginea prăpa�
stiei. Și, spune „Classic Rock Ma�
gazine“, când, un an mai târziu, în
1959, muzicienii Buddy Holly, Rit�
chie Valens și „The Big Bopper“ J.P.
Richardson și�au pierdut viața
într�un accident (denumit apoi
„ziua în care muzica a mu rit“), a
fost un moment în care „establis�
ment�ul industriei divertis men �
tului și forțele conservatoare pă �
reau că au câștigat și că însuși
rock’n’rollul era terminat“.

Însă nici rockul nu a dispărut și
nici cariera lui Lewis nu s�a terminat.

A rămas, în schimb, permanent aso�
ciată cu personalitatea artistului
marcată, notează „The Conversa�
tion“, de „tensiunea dintre devoțiu �
nea lui afirmată pentru Biserică și
înclinațiile lui atavice“. Comporta�
mentul impulsiv și temperamentul
sălbatic nu au făcut decât să contri�
buie la mitul rockerului sălbatic, iar
porecla The Killer părea cu adevărat
potrivită pentru el.

După o obligatorie perioadă
de retragere, Jerry Lee Lewis a re�
venit, încercând diferite formule
și reușind să se reinventeze ca in�
terpret respectabil de country
spre finalul anilor ’60. Din neferi�
cire, umbra întunecată l�a urmă�
rit și, deseori, cariera lui a fost
amenințată de scandaluri provo�
cate în special de dependența tot
mai puternică de droguri. Cu

toate acestea, Jerry Lee Lewis a
reușit să se adune și să scape din
aceste situații. Din 1989 a benefi�
ciat de un nou interes pentru mu�
zica lui, stârnit de filmul biografic
Great Balls of Fire (cu Dennis
Quaid în rolul principal și Wi�
nona Ryder în rolul Myrei), pen�
tru care a scris și coloana sonoră.
A continuat să cânte și să concer�
teze până la o vârstă înaintată.

„Aroganța pare că i�a dat pute�
rea de a trece prin necazuri care ar
fi distrus oameni mai puțini re �
zistenți“, scrie „Classic Rock Maga�
zine“, „ceea ce s�a întâmplat cu des� 
tui dintre contemporanii lui. Și pro�
babil că a fost pentru el o mare
satisfacție să știe că, dintre toți marii
pionieri ai rockului, cel mai sălbatic
și mai autodistructiv a reușit să le
supraviețuiască tuturor“. SDC

Dacă ai o firmă sau dorești să�ți
faci una, prima certitudine este că
trebuie să plătești impozit. Le �
gislația fiscală actuală îți dă posi�
bilitatea să alegi între taxarea
cifrei de afaceri și cea a profitului,
în funcție de natura activității tale
economice. 

Dacă produci bani fără chel�
tuieli de funcționare relevante,

este bine să optezi pentru impozi�
tarea cifrei de afaceri cu unu sau
trei la sută, procentele astea de�
pinzând de faptul că ai sau nu ai
angajați. Or, dacă trebuie să cum�
peri multe chestii pentru a�ți
desfășura activitatea prin inter�
mediul lor, bruma de parale care
îți rămâne se numește profit și se
impozitează cu șaișpe la sută.
Tentația de a declara un profit cât
mai mic este lesne de anticipat,
dar nu place deloc ANAF�ului,
astfel că cheltuielile sunt atent
puse sub lupa controlului fis�
cal, tu trebuind să poți dovedi 

oricând eligibilitatea acestora.
Marius este mulțumit de cele

realizate în viață. După ani de
muncă în străinătate s�a întors în
țară, deschizând o firmă de con �
strucții și amenajări interioare.
Contractele nu au întârziat să
apară, aducând prosperitate fa�
miliei antreprenorului. Contabi�
litatea firmei este una transpa�
rentă, orice control ANAF fiind o
pierdere de timp și de resurse.

Cu toții ne dorim ca urmașii
să ne calce pe urme și să preia, la
un moment dat, frâiele afacerii.
Animat de acest gând, precum și
de dorința de a�i dezlipi ochii de
ecranul telefonului, Marius își ia
uneori fiul atunci când merge la
Dedeman pentru materialele ne�
cesare muncii sale. Uite, copile,

asta este vopsea lavabilă. Ăsta
este un poloboc. Acolo, pe raftul
de sus, sunt plăcile de ghips car�
ton. Omul simte că reușește să
creeze momente prețioase cu co�
pilul, rezolvându�și în același
timp și necesitățile de serviciu. 

Când plătești cu cardul fir�
mei, parcă nu simți apăsarea cos�
tului celor două cărucioare pline
cu chestii. Doamna casier are o
dexteritate de prestidigitator.
Scanează atât de repede, încât nu
apuci să observi că juniorul tău a
pus în coș sticla de cola și cio �
colățica. Imprimanta printează
factura fiscală, care ajunge la con�
tabilă și, uneori, după cum am
scris mai sus, sub ochii organului
de control fiscal. Ai de ales între a
încerca să explici copilului despre

eligibilitatea deductibilității su�
curilor și dulciurilor și a convinge
ANAF că le folosești în câmpul
muncii.

Oferta comercială a firmei lui
Marius cuprinde, printre altele,
reparații cu ciocoglet, peste care
se aplică Fantamorsa și stratul
final de VarCola. Plus TVA. SDC
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