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În avanpremieră, un fragment
din acest volum, în traducerea
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PROGRAMUL CONCERTELOR
CLASSIX FESTIVAL 2023

Primăvara timpurie, cafa,
tortul Doboș, negresa cu
însemnele Capitalei
Europene a Culturii și
entuziasmul anunță, la
mijloc de februarie, un an
interesant.
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Programul concertelor
Classix Festival 2023

Programul acestui an este contu �
rat în jurul tematicii de Metamor�
foză și a felului în care, într�o eră
a schimbării constante, urcușu�
rile și coborâșurile vieții ne oferă
o altă înfățișare de fiecare dată.
Societatea evoluează, artiștii se
reinventează, oamenii se adaptea
ză. Muzica ne însoțește în tot acest

periplu al metamorfozei interioa�
re. Classix 2023 e gata să scoată la
iveală progresul creator, puterea
de apreciere și curajul emoțional. 

„În trecut sunt sădite gră un
țele viitorului – The Past Presents
the Future –, după cum spune ti �
tlul unuia dintre concertele

ediției 2023 ale Classix Festival.
Echipei Classix Festival nu�i este
teamă să experimenteze formule
inedite concertistice și de întâl �
nire cu publicul, o bucurie și o
pasiune pentru ceea ce este ori �
ginal pe care le împărtășește și
Forumul Cultural Austriac. Am
avut onoarea să însoțim fiecare
ediție Classix de până acum și să
oferim spectatorilor nu numai
proiecte muzicale de primă mână,
ci și alte tipuri de produse cul �
turale neașteptate, care au com �
ple tat oferta de concerte. Anul
aces ta, tânăra harpistă austriacă
Sophie Steiner se alătură unui
ansamblu multicultural al cărui
program muzical surprinzător vă
va face să călătoriți cu dezin vol �
tură din trecut până în viitor. Un
program ce amintește de opera
rafinată a unuia dintre cei mai
celebri pictori austrieci din toate
timpurile, despre viața căruia veți
putea afla mai multe într�o ex �
poziție�surpriză. Pentru că din
trecut până în viitor e doar un
pas!“, declară Andrei Popov, di �
rec torul adjunct al Forumului
Cultural Austriac. 

Programul 
concertelor 

Duminică, pe 26 februarie, de la
orele 19:30, are loc la Catedrala
Romano�Catolică „Sfânta Fecioara
Maria, Regină” din Iași concertul
Natura Viva. Anotimpurile lui
Vivaldi se vor auzi sub arcușurile
Orchestrei de Cameră a Filar mo �
nicii de Stat „Moldova“ Iași, a
vio lonistei Hyeyoon Park și sub
bagheta dirijorului Vlad Vizireanu.

Concertul Balkan Spirit va
avea loc luni, pe 27 februarie, 

în cepând cu orele 19, la Casa de
Cultură a Studenților Iași. Spec �
tatorii vor asculta selecții din Nuit
Minimaliste și All Strings Attached
ale tânărului compo zitor Andrei
Irimia, precum și lucrări semnate de
Trevino, Mancini, Živković, Séjourné
și Varèse, inter pretate de Andrei
Irimia (pian), Răzvan Păun (vioară),
Thibault Solorzano (violoncel), Pe �
tre Flo rentin Gîscă (dirijor), Bu cha�
rest Percussion Ensemble și Ansam �
blul „Alternances“ Iași. 

Romantic Rendez�Vous este
concertul programat marți, pe 28
februarie, de la orele 19, în sala
„Henri Coandă“ a Palatului Cultu �
rii Iași. Ansamblul Esbjerg și
pianista Natacha Kudritskaya vor
interpreta Beethoven, Dohnányi
și Brahms. 

Cel de�al patrulea concert al
festivalului, Innuendo, va avea loc
miercuri, pe 1 martie, începând cu
orele 19, la Casa de Cultură a Stu �
denților Iași. Ansamblul Esbjerg,
pianistul Dragoș Cantea, violonista
Hyeyoon Park, violistul Cristian
Andriș și violoncelistul Wen�Sinn
Yang au pregătit un program cu
Tarrodi, Bruun, Steingrimur, Tar �
kiainen și Brahms. 

Joi, pe 2 martie, de la orele 19,
are loc concertul Mystic Tales la
Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu“ Iași. În primă
audiție absolută spectatorii vor
asculta Elven Songs a compo zi �
torului norvegian în rezidență
Mar tin Romberg – o lucrare
compusă în limba elfă, inspirată
din universul Lord of the Rings a
lui Tolkien. Celelalte lucrări care
alcătuiesc programul concertului le
aparțin lui Weinberg, Schnittke și
Lutosławski. Artiștii care vor inter �
preta pe scenă sunt: vio lo nista Maria
Sławek, soprana Susanna Wolff și
pianiștii Piotr Sałajczyk, Grace Jee
Eun Oh și Florent Mourier. 

Concertul The Past Presents
the Future ne aduce vineri, pe 3
martie, din nou la Palatul Cul turii,
dar în foaier de această dată. În �
cepând cu orele 19, harpis ta
aus triacă Sophie Steiner și Moldo�
Duo, alcătuit din flautistul Ștefan
Diaconu și acordeonistul Radu
Rățoi vor interpreta Pia zzolla,
Hindemith, Corri�Dussek, Sciarrino,
Kusyakov, Renié, ală turi de o serie
de surprize ce vor prezenta modul
de propagare al sunetului. 

Ultima zi a festivalului, 4 mar �
tie, găzduiește două concerte la
Teatrul Național „Vasile Alecsan �
dri“ Iași. De la orele 16.30 are loc
concertul cu muzică de film Long
Story Short, iar în cadrul acestuia
spectatorii se vor putea bucura de
lucrări din Harry Potter, Lista lui
Schindler, Războiul stelelor, Nașul,
La vita è bella și multe altele.
Recitalul de muzică de film e sus �
ținut de: Dragoș Cantea (pian),
Roberto Salavaio (bayan), Lauren �
țiu Busnea (vioară), Alexandru Ti�  
milie (vioară), Ilinca Sbanțu (violă),
Viorel Călin (violoncel) și Mircea
Bârzu (contrabas). Pro gra mul con �
certului e completat de Cânte cul
lebedei al lui Schubert, într�o
adaptare total inovatoare și multi�
gen (jazz, flamenco, rock, printre
altele), în interpretarea norvegie �
nilor Frank Havøy (bari ton) și
Gunnar Flagstad (pian).

Încheierea festivalului are loc
sâmbătă, pe 4 martie, de la orele 20,
la Teatrul Național Iași. Concertul
Imaginarium aduce împreună do �
uă universuri inspirate de lu mea
literară și vizuală: Poemata minora
a compozitorului Martin Romberg,
inspirată din scrierile lui H.P.
Lovecraft și Mustața lui Dali și alte
culori compusă de ieșeanul Paul
Pintilie și inspirată din picto ro �
manul scris de Lucian Dan Teo� 
dorovici și ilustrat de artistul Felix

În perioada 26 februarie – 4 martie, la Iași va
răsuna muzica clasică în cadrul celei de-a patra
ediții Classix Festival, unde sunt așteptați peste

4.500 de spectatori la concertele organizate în
cele mai importante clădiri din punct de vedere 
istoric și arhitectural.
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Aftene. Programul debutează cu
Preludiu la unison din suita pentru
orchestră nr. 1 în do major a lui
George Enescu. Vor interpreta vio �
lonistul Sabin Penea, Orchestra de
Cameră „Sonos Alumni“ a UNAGE
Iași și Orchestra Națională de
Tineret a Moldovei. 

CLASSIX IN FOCUS 

Seria Classix in Focus pune în
perspectivă o serie de aspecte
strâns legate (sau nu) de muzica
clasică în contextul contemporan
și în raport cu o suită de para digme
aflate într�o continuă evo luție. În
cadrul acestei ediții vor fi abordate
subiecte precum: viitorul muzicii
clasice, compo ziția ca mod de viață,
mana gementul cultural și rolul
diplomației culturale. 

Luni, 27 februarie, de la orele
14.30 va avea loc la Casa Balș, sala
„Eduard Caudella“, panelul intitu �
lat Viitorul muzicii clasice, iar
invitații acestuia sunt: Florin Este �
fan (manager al Operei Naționale
Române Cluj�Napoca), Cristina
Uruc (manager Artexim și Festiva lul
Enescu), Cristian Andriș (direc tor
artistic Romanian Chamber Orches �
tra) și Dragoș Cantea (director
artistic Classix Festival). Discuția va
fi moderată de Cătălin Sava, jurnalist
cultural și director TVR Iași. 

Marți, 28 februarie, de la ore �
le 11, va avea loc panelul Manage�
mentul cultural la Palatul Braun�
stein, alături de: Alin Vaida (di �
rector Jazz in the Park/ Music
Gallery), Peter Amstrup (board of
directors Eurosskills 2025), Cris tian

Andriș (director artistic Roma �
nian Chamber Orchestra), Gabriella
Bergman (director Esb jerg Ensem�
ble) și Anca Lupeș (președinte
RAW Music, fondator Mastering
the Music Business și manager
cultural). 

Panelul Compoziția ca mod de
viață va avea loc miercuri, 1 martie,
de la orele 11, la Palatul Braun stein.
Invitați în cadrul discuției sunt:
Martin Romberg (compozi tor în
rezidență la Classix Festival 2023),
Alexei Țurcan (compozitor, inter �
pret, producător, inginer de sunet),
Paul Pintilie (compozitor, profesor,

pianist) și Ștefan Diaconu (aranjor,
compozitor, flautist). Discuția va fi
moderată de Ilinca Ghișoiu (boo �
king & management la Overground
Music). 

Rolul modern al diplomației
culturale este dezbaterea progra �
mată joi, 2 martie, orele 11, la
Palatul Braunstein, alături de:
Andrei Po pov (Forumul Cultural
Austriac), Vincent Henry (Insti �
tutul Francez Iași), Anna Nicolau
(Institutul Po lonez) și Robin Uj �
faluši (Centrul Ceh București).
Discuția va fi mo derată de Teodor
Moga (UAIC). 

Despre Noi moduri de inter pre �
tare a muzicii clasice ne poves tesc
Frank Havrøy și Gunnar Flagstad, de
la Academia Norvegiană de Muzică,
sâmbătă, pe 4 martie, de la orele 11,
la Universitatea Națională de Arte
„George Enescu“ Iași. 

Cea de�a patra ediție a Classix
Festival va avea loc în perioada 26
februarie – 4 martie 2023,
reunind peste 90 de personalități
internaționale ale muzicii clasice
din 18 țări la Iași în cadrul a opt
concerte, 68 de masterclassuri,
paneluri și dezbateri, proiecții de
film, vernisaje și multe alte
activități conexe. Concertele vor fi
difuzate live pe pagina de Face �
book a Classix Festival și pe cele
ale partenerilor, iar biletele și
abonamentele la festival pot fi
achiziționate online. 

Organizatori: Asociația Indus�
trii Creative, Showberry

Partener Principal: Kaufland
România

Parteneri Culturali: Institutul
Polonez, Forumul Cultural Aus �
triac, Centrul Cultural German,
Institutul Francez Iași, Centrul
Ceh București, Goethe Institut

Parteneri Instituționali: Epis�
copia Romano�Catolică Iași, Com �
plexul Muzeal Național „Moldo va“,
Universitatea Națională de Arte
„George Enescu“ Iași, Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai Emi �
nescu“ Iași, Filarmonica de Stat
„Moldova„, Muzeul Municipal „Re �
gina Maria“ Iași, Muzeul Literaturii
Române Iași

Parteneri de ospitalitate: Vita �
min Aqua, Gramma, Hotel Unirea,

Time Out, Noir Coffee Roasters,
Nourora, Silva, Cuptorul Moldo �
vencei, Volvo Nordic Cars, Iași
Travel, Bumbu XO

Parteneri de promovare: Print�
co, IPPU, Wink

Parteneri media: „Suplimen �
tul de cultură“, Radio România
Cultural, Radio România Muzical,
Radio Iași, Viva FM, Radio HIT,
Radio Clasic, Iqads, Presshub, Spot �
media, „Ziarul de Iași“, Cărturești,
„Ziarul Metropolis“, Liternet, life.ro,
„Observator cultural“, Bookhub,
„Revista Golan“, Aici a stat, „Fashion
Premium Magazine“, „Timpul“

***

Asociația Industrii Creative
este organizator al festivalurilor
Rocanotherworld și Classix din
Iași, având drept scop revitali za �
rea culturală a orașului, angre�
na rea comunităților creative și
implicarea în viața civilă a socie
tății prin acțiuni care promovează
spiritul proactiv, contributiv și
participativ.

Showberry, membru AROC
(Asociatia Romana a Organiza torilor
de Concerte si Evenimente Cultu �
rale), este un startup câștigă tor al
programului Investește în oameni!
Din 2015 dezvoltă proiec te culturale
și creative, fiind unul dintre prin �
cipalii promotori de concerte publice
și evenimente tematice din regiunea
de nord�est a României. Din 2016
este coor ganizator al festivalului
Rocanotherworld iar din 2020 a
Classix Festival, alături de Asociația
Industrii Creative. SDC
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Continuăm Jurnalul.

Luni, 20 februarie
O notă de acum opt ani (am put�
erea să recunosc, încă o dată, că am
avut dreptate): „Și tare mă tem că
această numire a lui Hellvig să nu
fie doar începutul împăierii în viu
a noului nostru președinte ales“.

O notă de acum șase ani:
„Sunt multe dovezile că aleșii
poporului român au îndeobște un
apetit pentru orwelliana porcie,
dar cea mai evidentă mi se pare
lista de prețuri de la cantina Par�
lamentului. Cu zece lei riști și un
desert. Nici la Flămânzi, la birt, nu
sunt prețuri mai mici. 

Mi se pare dovada clară a
nesătulimii de neam prost, a priv�
ilegiului ca mod de viață. E
grotesc. A, și când te uiți pe gea�
mul Casei cetățenii se văd mici�
mici, cât niște muște“.

O notă de acum cinci ani:
„Caută săracii cercetători bri�
tanici dovezi că s�a isprăvit istoria
lui homo sapiens. Să nu le mai
caute: există vlogării“.

Un poem involuntar de acum
cinci ani: 

Acolo
(de Gigi Becali, fost pușcă �

riaș)
Eu am făcut pușcărie
nu zic că e ușor
e adevărat că e greu 
să stai fără mama ta 
acolo 
fără copii 
dar prima pedeapsă 
e mai grea 
la a doua ești deja 
obișnuit
acolo 
dacă ești bărbat fără femeie
devii animal.
O notă de acum un an: „Un

nou proiect de țară, titrează presa
vlahă, ia să vedem, ia, ce proiect
de țară e iar în țara natală, aceste
cuvinte mă ațâțară, când colo, de�
sigur, ete fleoșc, nu știu ce papa�
gal de ministru zice să facem un
avion românesc, iată, acesta e
proiectul de țară, uau, bravo, de ce
să nu facem și vapoare, subma�
rine vioaie, să intrăm, poate, și pe
piața de cimpoaie, iată, proiectul
de țară“. 

Duminică, 19 februarie
O notă de acum patru ani:
„Clopoțelul Divinului. Una dintre
cele mai frumoase harfe ale ne �
bunului de Dali e că umbla pe
străzile din New York cu un clo �
poțel asupra sa și dacă vedea că
trece un trecător fără să�l bage în
seamă suna din clopoțel pentru a�l
face atent la el. Vorbea despre
sine doar la persoana a treia și în
ultimii ani, când îi filau deja toate

lămpile, nici nu se mai obosea să�
și spună Divinul Dali, zicându�și
mai simplu: Divinul. Bravo“.

Vineri, 17 februarie
O notă de acum doi ani: „Doi titani
ai harfelor a avut și poezia
noastră pe la jumătatea secolului
XX: Stelaru și Tonegaru. Acești
doi mari poeți și oameni de harfă
făceau care mai de care, fantastice
isprăvi. Stelaru a făcut frumos:
sărac fiind, stătea în chirie, a furat
banii proprietăresei și cu banii
astfel furați se îndrepta el spre un
meșter din Grozăvești să�și facă
bust, statuie, să�l toarne meșterul
în piatră și nemurire. Din păcate
au pus gheara pe el curcanii, l�au
înhățat și a rămas fără bustul visat
Stelaru al nostru. 

Ca să scape de pușcărie, a în�
vârtit Stelaru ce a învârtit și l�au
băgat la nebuni, la Bălăceanca.
Tonegaru făcea altele, deloc mai

prejos. Dar poate vă povestesc altă
dată ce făcea acest Tonegaru. Uite
că acuș, pe 8 martie, se și fac 104
ani de când s�a născut Stelaru,
tocmai în județul Teleorman.
Bineînțeles că nu�l chema Stelaru,
îl chema Petrescu. Cum să nu te
apuce nostalgia?“.

Miercuri, 15 februarie
O notă de acum un an: „Presimt că
nu știați că Snoop Dogg al nostru
are 51 de ani (era leat cu Pac,
generația ’71, cea mai bună) și nici
că îl cheamă de fapt Calvin Cor�
dozar Broadus Junior. Așa îl chea �
mă pe el“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (18)

Jorge Luis Borges, Poezii (ediția 2023) 
l Ediție revăzută și adăugită
l Traducere din limba spaniolă și prefață de 
Andrei Ionescu
l Ilustrații de Tudor Pătrașcu

„A fost fascinat de mitologiile orientale și de cele nor�
dice, dar ideea lui de perfecțiune literară a fost forma
limitată și clară. Borges a considerat că eternitățile și
infiniturile încap într�o pagină.“ (Octavio Paz)

„Borges este unul dintre cei zece sau chiar cinci
scriitori moderni pe care avem obligația să�i citim.
După ce ne�am apropiat de el, nu mai suntem aceiași.
Viziunea noastră despre oameni și lucruri s�a schimbat.
Mai mult, și inima noastră e alta.“ (Claude Mauriac)

„Ne�a dat exemplul unei austerități responsabile în
meseria cuvîntului scris, ne�a conferit eminență în
viața spiritului.“ (Roy Bartholomew)

„Borges e singurul scriitor ce inaugurează, după
Kafka, un mod diferit de a scrie și de a imagina.“ (Dario
Puccini)

„Este semnificativ faptul că activitatea literară a lui
Jorge Luis Borges a început și s�a încheiat cu poezia.
Mai mult, se poate spune că opera lui literară este în
mod esențial poezie.“ (Andrei Ionescu)

JORGE LUIS BORGES (1899�1986) s�a născut la
Buenos Aires, într�o familie înstărită. La scurtă vreme
după nașterea sa, călătorește alături de familie în Eu�
ropa. Primește încă de mic o educație multilingvă. După

întoarcerea în Buenos Aires, la douăzeci și doi de ani,
publică primul său volum de poezii, Fervor de Buenos
Aires. Continuă să publice apoi, alături de poezii, și
eseuri. În anii ’30 începe să scrie proză scurtă. Publică
primul său volum important, Istoria universală a infa�
miei, la vârsta de treizeci și șase de ani. Amestecul de
realitate și ficțiune din acest volum va deveni o carac�
teristică importantă a prozei de mai târziu a lui Borges.
Tot în această perioadă, publică două dintre cele mai
cunoscute colecții de povestiri ale sale, Ficțiuni și Aleph.
În anii ’50 devine director al Bibliotecii Naționale. Odată
cu înaintarea în vârstă, vederea îi slăbește și reîncepe să
scrie proză scurtă și poezie. Ultima sa carte, Atlas, o scrie
alături de María Kodama, cu care se va căsători cu o
lună înainte de moarte. La vârsta de optzeci și șase de
ani, în iunie 1986, încetează din viață. În România este
cunoscut mai ales datorită volumelor sale de povestiri:
Istoria universală a infamiei, Grădina cu cărări ce se bi�
furcă, Moartea și busola. La Editura Polirom au mai
apărut: Poezii (2005, 2017), Cărți scrise în doi (2005,
2008), Moartea și busola. Proză completă 1 (2006, 2015),
Cartea de nisip. Proză completă 2 (2006, 2015), Eseuri
(2006, 2015), Cartea ființelor imaginare (în colaborare
cu Margarita Guerrero, 2006), Texte captive (2010), Dia�
loguri (alături de Ernesto Sábato, 2010), Borges la 80
de ani. Conversații. Cărțile și noaptea (2014), Tangoul.
Patru conferințe (2018), Istoria eternității * Evaristo
Carriego (2021) și Făuritorul * Ficțiuni * Memoria lui
Shakespeare (2021). SDC
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România este țara paradoxurilor.
Un tărâm al extremelor și al mu�
tărilor neașteptate. Am pornit în
2006, înainte de momentul ade�
rării la Uniunea Europeană,
foarte de jos și am ajuns la un
PIB de 300 de miliarde de euro. 

Imaginați�vă că dacă am investi
doar unu la sută din PIB pe an, în
doi ani și jumătate am acoperi cos�
turile pentru întreaga autostradă
Ungheni�Iași�Târgu Mureș. Costu�
rile acestei lucrări sunt estimate
undeva la 7�8 miliarde de euro. În
urmă cu vreo două decenii nici nu
enunțam o astfel de posibilitate. 

În ultimii trei ani, contextul
nu ne�a fost deloc favorabil. Aici
nu mai e vina noastră, problemele
fiind valabile pentru întreg conti�
nentul european. În 2020 a venit
pandemia, iar economia a fost
ținută pe aparate vreo jumătate de
an. De anul trecut suntem martorii
unui război crunt în regiune, iar
consecințele sunt imprevizibile.

Ne�a trecut glonțul pe la ureche,
dacă e să ne gândim la criza ener�
getică din care am scăpat încă ief�
tin. Iarna a fost una neașteptat de
blândă, iar prețurile la combusti�
bili au dat înapoi.

România a avut anul trecut o
creștere de aproape 5 la sută. Un
ritm ridicat, dacă ținem cont de
greutățile prin care am trecut.

Europarlamentarul Alin Mitu� 
ță prezenta zilele trecute o statis�
tică extrem de interesantă privind
evoluția economică românească pe
regiuni. Mituță e membru în noul
partid al lui Dacian Cioloș, deci nu

poate fi acuzat că ar coafa realitatea.
Ce rezultă din tabelele lui Mituță? 

Avem în mod oficial prima re�
giune a României, în afară de Bu �
curești, care iese din categoria
celor sărace, atingând pragul de 75
la sută din media europeană. Este
vorba de regiunea Vest, care a
ajuns la 24.300 euro PIB pe cap de
locuitor raportat la standardul pu�
terii de cumpărare. Regiunea intră
în categoria regiunilor așa�zise de
tranziție, adică un nivel de dezvol�
tare între 75 și 100% din media eu�
ropeană. Foarte aproape de acest
prag sunt și alte două regiuni, res�
pectiv Centru și Nord�Vest.

Dacă ne referim la Moldova, re�
giunea de Nord�Est este mult în
urmă, însă progresele față anul 2006
sunt și aici semnificative. În 2006,
PIB�ul pe cap de locuitor în regiunea
de Nord�Est se situa la 5.800 de euro
(24,7 la sută din media UE), în timp
ce în 2021 avem un PIB pe cap de lo�
cuitor de 15.800 euro, situându�ne
cam la jumătate din media UE.

Din punct de vedere econo�
mic, România a făcut pași impor �
tanți, dar ne întrebăm unde am fi
fost azi dacă am fi avut o clasă po�
litică responsabilă și mai puțin
coruptă. Cum ar fi arătat această
țară dacă am fi avut deja autos�
tradă de la Iași la București, dar și
autostrada atât de așteptată de la
Iași către Târgu Mureș?

Beneficiile intrării noastre în
Uniunea Europeană sunt imense,
iar cei care vorbesc de asupritorii de
la Bruxelles fie habar n�au ce vor�
besc, fie sunt rău intenționați. Ade�
rarea României la UE, alături de
intrarea noastră în NATO, au fost
cele mai bune decizii pe care aceas �
tă țară le�a luat după ieșirea din co�
munism. Fără a fi membri ai celor
două structuri, am fi fost cu mult
mai săraci, iar PIB�ul României ar fi
fost undeva la jumătate față de cel
actual. Aproape că nu există inves �
tiție publică importantă care să nu
fi fost realizată din bani europeni.
La Iași, spre exemplu, liniile de

tramvai au fost schimbate pe bani
europeni, mijloacele de transport
noi au luate din bani europeni, iar
toate drumurile din zona centrală
au fost modernizate cu fonduri UE. 

România are în față șapte ani cu
investiții cumulate de 100 de mi�
liarde de euro. Vorbim de o treime
din PIB�ul actual. Suma este imensă.
Vedem că există ceva sincope pe
PNRR, dar nu avem voie să ratăm
momentul, pentru că nu știu dacă în
istoria acestei țări vom mai avea o
asemenea conjunctură. Nu este clar
nici dacă, după 2030, Uniunea Euro�
peană va mai fi atât de generoasă și
dacă nu cumva fondurile destinate
țării noastre se vor subția vizibil. Po�
sibil să nu mai putem utiliza acești
bani pentru autostrăzi, caz în care va
trebui să construim drumurile fie cu
bani de la bugetul național, fie din
împrumuturi externe costisitoare.

Dar până să ne înfruptăm se�
rios din tortul de 100 de miliarde
de euro avem de trecut un mare
hop, cel al alegerilor de anul viitor.
Este important cum va arăta viito�
rul parlament și care va fi ponde�
rea partidelor. Politica a redevenit
din păcate neinteresantă pentru
mulți dintre români, iar acest de�
zinteres poate crea monștri poli�
tici pe care să fim apoi obligați să
îi suportăm patru ani. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Miliardele de la Bruxelles 
și monștrii de pe Dâmbovița

Nu�i nici un secret că România
are mai puțini cititori de carte
decât orice altă țară europeană
și cel mai mic consum cultural
pe cap de locuitor. 

E doar un mic mister aici: de unde
vine anomalia asta? – adică ce ne
face atât de atipici, de diferiți, de
români? Poate că de vină e rurali�
tatea noastră funciară: reflexele
de consum cultural se creează în
timp în cadre și contexte urbane,
burgheze, în vreme ce la noi
aproa  pe toată populația urbană
are înșirată în urmă, cu o pauză de
cel mult două generații, o pleiadă
de strămoși țărani care se trezeau
cu noaptea în cap ca să plece la
câmp, în căruță sau pe jos și cu
sapa în spinare, strămoși pentru
care lectura cărților ar fi fost o
pierdere de vreme, poate plăcută
(cine să știe?), dar nepermisă.

Sau poate că de vină e tran �
ziția noastră continuă, din decem�
brie 1989 încoace: economică,

socială și, inevitabil, educațională –
un alt fel de a spune că „înainte“
se făcea școală mai bună, mai se�
rioasă, și că de fapt în ultimii trei�
zeci și ceva de ani am regresat
cultural, pierzând tot ce am izbu�
tit să recuperăm în deceniile de
modernizare și urbanizare a Ro�
mâniei pre�, inter� și postbelice.

Sau poate că în realitate ne
înscriem într�un trend general,
global, în care lectura cărților –
ca să nu mai vorbim de spectaco�
lele de teatru și operă – pierde te �
ren în fața divertismentului facil,
aflat la un clic distanță. Și�atunci
întârzierea noastră nu mai e o de �
ficiență, iar excepția românească
nu mai înseamnă retardare, ci an�
ticipare protocronistă a unei
tendințe inevitabile în evo luția
civilizației umane: dacă lectura
cărților, cu pagini și cuvinte tipă�
rite, era oricum condamnată de
cursul istoriei noastre, noi n�am
făcut ceva decât să ardem lejer o
etapă, ajungând la nelectură cu o

economie de mijloace ce ne�a scu�
tit de multe eforturi.

Căci, până la urmă, la ce
folosește cititul? Cititul de plă�
cere, lectura unor texte literare,
povestiri, romane – sau, uf, a unor
versuri? Lectura unor manuale de
instrucțiuni, a scrierilor de spe�
cialitate, a tratatelor științifice,
da, aici mai poți vedea o utilitate,
o finalitate – deși la ora asta
există tutoriale video de câteva
minute pentru orice, de la modul
de împletire a nodurilor marină �
rești până la operațiile pe creier
cu bisturie laser, tutoriale care te
scutesc de sute de pagini plictisi�
toare care lungesc pelteaua până
să ajungă, scârțiind, la esențial. 

Acum, serios vorbind, lectura
ca divertisment a pierdut teren
zdravăn în ultimele decenii – și
pierde în continuare – în favoarea
altor forme de distracție, unde ra�
portul dintre efort și entertain�
ment este mult mai favorabil celui
de�al doilea. Lectura ca plăcere 

estetică pură a atras dintotdeauna
și peste tot în lume un număr con�
stant, dar nu exagerat de mare de
oameni, care presupun că for�
mează și azi baza cititorilor de la
noi. În schimb, lectura ca formă de
educație și modelare intelectuală,
culturală sau socială și�a redus
atractivitatea – la noi, în România,
poate mai mult ca în alte părți. 

Explicația, simplă în esență, e
totuși destul de complexă și ține,
cred, de un parcurs istoric. Buna
educație și, implicit, lectura (ca și
mersul la teatru, operă etc.) con�
feră/ confereau un anumit presti�
giu social, fiindcă se integrau în �
tr�un set de trăsături specifice fiin �
ței umane mai mult sau mai puțin
spiritualizate. La nivelul societății
în ansamblu, trăsăturile respective
erau asociate inevitabil cu presti�
giul social. La noi – iarăși, mai mult
decât în alte părți – această con�
exiune s�a pierdut odată cu veni�
rea comunismului, care, da, e în
mare măsură vinovat de degrada�
rea unei lumi pe cale de moderni�
zare/ urbanizare/ civilizare. Ierar� 
hiile sociale au fost răsturnate și
răsturnate au rămas. Buna edu �
cație nu e o condiție a succesului și
prestigiului social – deși nu mai e

nici suspectă, cum a fost în anii
1950. La cele mai înalte și mai vizi�
bile paliere ale ierarhiei noastre
sociale, precaritatea culturală e re�
gula. La noi nu se citește, ci se dau
titluri și diplome de citit aprofun�
dat, numite doctorate. Deci de ce ai
citi, de vreme ce nu folosește, nu
distrează, nu aduce prestigiu, așa �
dar nu contează?

Faimosul și mult�citatul filosof
elin Aristotel spunea, pare�se, în în�
cercarea de a sublinia impor tanța
educației, că un om educat se deo �
sebește de cel needucat precum un
viu de un mort. Se vede că s�a în �
șelat. Înțelepciu nea populară are o
contraparemie: decât cărturar ofti�
cos, mai bine măgar sănătos. Și
cine ar putea�o contrazice? SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Despre necitire
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Indiferent de câtă
tehnologie ne în -
conjurăm, indiferent
de cât de mult ni se
pare nouă, ca specie,
că am evoluat, frica
rămâne cel mai teribil
sentiment care ne
încearcă și, prin
urmare, în funcție de
acesta ne conducem
cea mai mare parte a
vieților. 

În mod firesc, este și sentimentul
cel mai ușor de speculat atunci
când vrei să transformi o de mo �
crație într�o dictatură. Nu spun în
nici un caz că România, alături de
întreg continentul european, mer�
ge iminent pe această cale sau că
am descoperit vreun glob de cris�
tal în care pot să văd viitorul (deși
marota „istoriei care se repetă“
este pe buzele tuturor). Constat
doar că încep să se cristalizeze o
serie de frici simultane, care ar fi
un creuzet numai bun ca lucrurile
să înceapă să o ia razna cu o viteză
amețitoare. 

Războiul, inflația, amenința �
rea armelor nucleare (până de cu�
rând uitată), propagarea discur �
sului extremist sau rasist sunt
însă aici, le vedem cum au ajuns
să fie înglobate nu doar în conver �
sațiile de zi cu zi, dar au început
să ne cotropească aproape la fel
de puternic precum s�a întâmplat
în vremea pandemiei COVID�19.
Dacă primele fenomene enume�
rate generează frici primare (de 
a�ți pierde viața sub bombe sau
de a�ți pierde dramul de bunăs�
tare relativă prin prezent), cel din

urmă (extremismul) vine pe acest
fundament ca să ofere false soluții
unor oameni care încep să simtă
disperare. Și am mai văzut filmul
ăsta de câteva ori în istorie. Și ni�
ciodată n�a ieșit bine.

De fapt, nici nu avem musai
nevoie să facem apel la istoria
zbuciumată a secolului trecut de
pe continentul european, ci doar
să ne uităm la unele regimuri cri�
minale din Africa, unde sunt de�
cimate populații întregi din cauza
rasei, la dictatura crâncenă din
Coreea de Nord, o țară�fantomă, o
gaură neagră dacă o privești din
spațiu atunci când soarele nu o
luminează, la Federația Rusă care
pornește în numele unei istorii fa�
bricate un război de cucerire asu�
pra unei națiuni independente, și
până la China, care își pregătește
minuțios de decenii revanșa asu�
pra actualei ordini mondiale și
care simte că acum a venit mo�
mentul prielnic să aplice lovituri
dure Vestului. 

Cei care pornesc războaie și
recurg la crime cu sânge rece în
numele idealurilor lor sunt ta man
aceia care vorbesc cel mai mult
despre pace. Creează adevărate
doctrine ale păcii pe care, mai apoi,
le diseminează cu mult talent în
rândul idioților utili. Îi veți recu �
noaște în comentariile din social
media care susțin „neutralitatea“
României, adică să ne oprim din a
mai ajuta Ucraina, alături de toți
partenerii noștri interna ționali, în
a�și apăra teritoriul de invadatori.

Idioții utili cer „pace“, adică să ne
vedem de treburile noastre în
vreme ce unii au plecat la război
ca să�i măcelărească pe alții. Și
ucrainenii tot pace și�au dorit, pâ �
nă s�au trezit cu bombele peste ei
și cu populația civilă ucisă și arun�
cată în gropi comune. Pace!

După război, legat în mod di�
rect de frica de moarte, a doua te�
mere considerabilă este aceea de
a trăi mai prost decât în prezent.
Și la asta se pricepe de minune
inflația, acest fenomen cu mult
mai periculos pe termen lung
chiar decât o criză economică de
mai mici proporții. Este motivul
pentru care băncile centrale ale
celor mai dezvoltate economii ale
lumii, confruntate cu un nivel al
inflației nemaiîntâlnit în istoria
recentă, cresc dobânzile de refe �
rință atât de mult, încât riscă, cu
bună știință, nu doar încetinirea
economiei, ci chiar băgarea ei
temporară în gard. Căci degeaba
ai creștere economică pe hârtie,
dacă oamenii nu își mai permit să
își cumpere strictul necesar cu
banii pe care îi primesc la leafă. 

RĂZBOIUL CU MINȚILE
EUROPENILOR

Cum anii ’90 au prins generația
mea încă în pantaloni scurți, nu
am amintirea foarte clară a unei
perioade asemănătoare de scădere
în ritm accelerat a puterii de cum�
părare. La criza economică izbuc�
nită cu forță la noi cu întârziere

față de SUA, prin 2010, sentimen�
tul era cu totul altul: parcă, pur și
simplu, intraseră banii în pământ,
nu�i mai găseai, chiar dacă aveai
poftă de muncă, de diversificare a
veniturilor. Astăzi banii se găsesc
din abundență la nivel macro,
încă, și asta ne face rău tuturor,
pentru că valoarea lor a scăzut
foarte mult și cumpărăm cu banii
pe care îi avem tot mai scump, deci
mai puțin. Iar în cazul celor care
nu își pot suplimenta veniturile,
fiind atinsă limita de jos a cumpă�
ratului mai puțin, încep să cum�
pere mai prost, adică produse mai
ieftine. Asta înseam nă, în mod di�
rect, că ți s�a dus pe apa sâmbetei
nivelul de trai. Ai sărăcit subit, cu
aceeași sumă de bani în buzunar
(sau cu o sumă mai mare, dar care
nu îți acoperă achiziționarea ace �
lorași bunuri și servicii pe care ți
le permiteai înainte să se de clan �
șeze bula infla ționistă).

Când apar crizele majore, de
tipul războaielor, sau când nive�
lul de trai scade brusc pentru o
pătură considerabilă din socie�
tate apar ocazii pentru extremele
politice. Iar dispariția tot mai ac�
centuată a gândirii critice (pe fon�
dul fricii) conduce automat la
receptivitate față de discursurile
urii. Pe de o parte, oamenii urmă�
resc să se elibereze și identifică în
cei care sunt azi la putere vino �
vații pentru sursa fricilor lor. Pe
de alta, sunt dispuși să cedeze fri�
cii și să creadă că făcându�le al�
tora rău le va fi lor mai bine. 

Frica este și cel mai mare aliat
al lui Vladimir Putin în războiul
pornit cu întreaga lumea demo�
cratică. Pe câmpul de luptă a tri�
mis tancuri ruginite, dar adevă�
ratul lui război vizează mințile
oamenilor care trăiesc în regi�
muri democratice. Iar aici, indi�
rect, marele său aliat este Chi na,
o putere economică și mili tară, la
rândul său, incompatibilă cu de �
mocrația. Din păcate, războiul cu
mințile europenilor a început cu
mult timp înainte chiar de invada�
rea Crimeii. De decenii întregi,
Putin investește într�o mașinărie
de propagandă și într�o armată de
idioți utili Moscovei și începem să
vedem efectele. Ca să cucerească
Europa, Putin nu și�a propus să își
folosească nici măcar armele nu�
cleare, ci trolii abonați la rublele
de la Kremlin. Aceasta cred că este
bătălia pe viață și pe moarte pe
care generația mea va trebui să o
câștige ca să își poată depăși frica
și să mai trăiască în luxul libertății.

P.S. În vreme ce inflația a fost
alimentată din belșug de războiul
pornit de Federația Rusă în Ucrai �
na și de criza prețurilor energiei,
în cea mai mare parte a sa ea con�
stituie o moștenire dură a pande�
miei COVID�19 și a „banilor din
elicopter“ aruncați atunci în piață.
Adică bani care, evident, nu exis�
tau, ci au fost creați de băncile
centrale schimbând, vulgar vor�
bind, niște cifre în Excel. SDC

Frica

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Ceau, Timișoara 2023, Capitală
Europeană a Culturii! Primul gând
care explică originile salutului pre�
dominant în Timișoara – „Ceau!“,
trimite inevitabil și rapid la italie�
nescul ciao. Însă parcă e prea sim�
plu. Și puțin credibil sociologic ca
o comunitate minoritară, cea ita�
lienească, trăitoare aici în jur de
câteva mii de persoane, să fi reușit
să impună vocabula. Am aflat că
istoria semantică e de dată mai
veche și și�ar avea rădăcinile într�o
schiav, devenit în forma vene �
țiană scia(v)o și metamorfozat în
acord cu pronunția locală în
„ceau“. Un salut similar oarecum
cu acel „servus“ ardelenesc, acesta
provenind limpede de la latines�
cul servus (sluga, servul în sens
simbolic). 

Am ajuns, cam pe fugă, dar
suficient cât să iau pulsul, la eve�
nimentele din deschiderea pro�
gramului. Nu m�am dus la cele cu
participare de mase (am traversat
Piața Unirii, se făceau probe și m�am
salutat cordial, de la distanță, cu
Bobi Pricop care regiza concertul
în aer liber) și nici la cele oficiale,
nu voiam nici mulțimi, nici ofi �
cialități, nici discursuri. Sunt ne�
cesare, indiscutabil, e în natura
lucrurilor prezența guvernanților,
după cum absența președintelui

Klaus Iohannis e nescuzabilă. Chiar
dacă absența e cuvântul perfect al
celui de�al doilea mandat al său la
Cotroceni. 

În capul listei, instalația Adi�
nei Pintilie, You Are Another Me –
A Cathedral of the Body/ Tu ești
un alt eu – O catedrală a corpului
(Kunsthalle Bega), care a repre�
zentat anul trecut țara noastră la
Bienala de Artă de la Veneția. Ab�
solut impresionantă la nivel con�
ceptual, dezvoltată ca un triptic –
instalație video cu șase canale de
proiecție și text asociat pe perete;
sculptură cinematografică com�
pusă dintr�un robot industrial și
trei ecrane de tip prompter în lu�
mină naturală; instalație multime�
dia imersivă VR. Artă la fron tierele
genurilor, transdisciplinară, cu in �
teligența artificială drept partener
într�un parcurs investigativ de
cursă lungă al autoarei și al echi�
pei internaționale de colaboratori
(performerii Hermann Müller și
Dirk Lange, activiștii pentru per�
soanele cu dizabilități Christian
Bayerlein și Grit Uhlemann, artista
performativă și profesoara Laura
Benson, activista transexuală și lu�
crătoarea sexuală Hanna Hof�
mann) privind corporalitatea. O
provocare tematică, de expresivi�
tate și de receptare în care publi�
cul devine parte implicată empatic
a demersului artistic. 

Incluziunea e fezabilă grație
arhitecturii compoziționale și noi�
lor tehnologii care oferă posibilita�
tea de a te strecura în corpul unuia
dintre personaje pentru a�l înțele �
ge mai bine pe al tău. Ceea ce face
Adina Pintilie e artă care deschide,
care sensibilizează prin radicalis�
mul ei duios, care transpune prin
opțiunea imersiunii în story�urile
filmate. Legătura afectivă e foarte

puternică (Adina Pintilie își nu�
mește metoda „incubație emoționa�
lă“), perspectiva propusă fiind din
interior, e artă ca implicare în politi�
cile corpului, nu simplă reflectare a
componentei noastre anatomice.
Mu sai de văzut, de trăit ca experiență! 

BANATU-I FRUNCEA!

La Teatrul Basca am vizionat una
dintre generalele premergătoare
premierei Zambara Kabarett. Spec 
tacolul e o portretizare critic�muzi�
cală a orașului de pe Bega, un sce�
nario (proză și versuri) al lui
Andrei Ursu pus în scenă de Ana�
Maria Ursu, cu implicarea live a
trupei Blazzaj, care a imaginat
muzica. Când coroziv, când poetic,
când comic, când tragic, textul e o
definire în puzzle a acestui oraș
multicultural și ambițios, evocat și
prin proiecții video. 

O distribuție eclectică (Ana In�
dricău, Cristina Rotaru Chiperi –
studente la Teatru, Larisa Belcea,
Jacqueline Kohl, masterande la
Teatru, Andra Ioanas – pasionată
de teatru ca hobby, Alina Mi �
hocași – artist liric, dar și ac trițe
experimentate – Dana Borteanu,
aceasta și cu remarcabilă activi�
tate muzicală, Iasmina Mitrici)
cântă, dansează, căci muzica în�
seamnă mișcare (coregrafie Vik �
toria Medviedieva, Ucraina) aruncă
replici în spațiul cochet al acestei
companii independente care s�a
impus printr�o program estetic
bine conturat. 

Totul e în cheie ludică, Blazzaj
și interpretele o susțin (sistemul
de percuție e o bucată de tablă, un
bidon din plastic cu un microfon
în interior, un capac de la o rolă de
film, de pildă). Momentul de ma�
ximă poezie e despre îngerul a

cărui aripă e frântă de ușa de la
frigider, spus/ cântat de Tavi Hor�
vath și coregrafiat sugestiv. Emo �
ționantă e și secvența cu tânăra
mamă care se aruncă în gol cu cei
doi copii ai ei de pe terasa unui
building, caz real de burnout, jucat
impecabil la nivel actoricesc, copiii
fiind simbolizați de o șosețică roz
și una albastră. Minimalism tea�
tral, impact afectiv maxim. 

Teatru radiofonic în concert
a fost proiectul Teatrului German
de Stat Timișoara și Teatrul Na �
țional Radiofonic, 1989. Cifre (re �
gia Attila Vizauer și Ilinca Stihi,
decor Ioana Popescu, cu Oana Vi�
doni, Boris Gaza, Radu Brănici, Ha�
rald Weisz, Mădălina Ghițescu).
Am ascultat pe unde producția ra�
diofonică, lăsând sonoritățile să
îmi stimuleze fantezia prin forța
lor evocativă. Un spectacol despre
anii de comunism (fuga peste gra �
nițe, cenzura, colaborațio nis mul,
poliția politică, Dacia 1310, casetele
video cu filme și concerte etc.) des�
pre Revoluția din 1989, despre li�
bertate. Este un experiment care
prin subiect trimite la istoria foarte

recentă a urbei și a țării. Iar, prin
formă, la zorii teatrului radiofonic,
când reprezentațiile însemnau și
public în studio. Premiera a fost
tandem de live în sala TGST și eter,
Radio România Cultural.

CAFĂ ȘI TORT DOBOȘ 

„Pepiniera. 1306 plante pentru
Timișoara“, instalația din metal și
vegetale amplasată în ultracen�
tral, lângă Operă, e realizarea Or�
dinului Arhitecților din oraș. Miza
e pe latura evolutivă, de work in
progres derulat pe parcursul a
zece luni, cât plantele așezate pe
laturile celor cinci etaje vor crește
și cuprinde schelăria din alumi�
niu. Care, deocamdată, e mai vizi�
bilă decât vege tația. Partea ecolo�
gică e completată de ocazia dată
publicului de a vedea de sus în�
treaga Piață a Victoriei. 

Primăvara timpurie, cafa, tor�
tul Doboș, negresa cu însemnele
Capitalei Europene a Culturii și
entuziasmul anunță, la mijloc de
februarie, un an interesant. Spe�
răm că și bun! SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Ceau, Timișoara 2023!

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Teatrul Basca
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INTERVIU CU PIANISTUL DRAGOȘ CANTEA, DIRECTOR ARTISTIC AL CLASSIX 

„Împreună suntem comunitatea
vibrantă pe care ne-o dorim“

CĂTĂLIN SAVA 

Salutare, Dragoș Cantea! Și
mulțumesc! Classix 4 a început
deja ieri la Iași, cu un concert
cameral Vivaldi-Albinoni. Cum
te simți în al patrulea an de fes-
tival? 

Trăind bucuria naturii... că toc�
mai aminteai de concertul de
aseară, intitulat Natura viva. Clas�
six a devenit bucuria firească, na�
turală, a fiecărui început de an
cultural românesc în general și
ieșean în special. Faptul că sun�
tem în al patrulea an denotă fap�
tul că energia pozitivă a echipei
formate împreună cu Patricia Bu�
tucel dă roade. Roade frumoase.

Cum te simți la începutul fiecă-
rei noi ediții?

În comentariile sportive cu dezno�
dământ fericit există un soi de ste�
reotip verbal – „de la agonie la
extaz“. Cam asta definește și caruse�
lul de stări prin care trec în fiecare
zi în perioada dinainte și din timpul
festivalului. Este un summum de
sentimente foarte dinamic. 

Pare de departe cea mai
ambițioasă ediție de până acum,
cu un crescendo natural, așa
cum era și firesc. Proporțional e
și mai greu? 

Culmea e că nu am țintit neapărat
o creștere atât de amplă. Cifrele
sunt spectaculoase, dacă e să ne
raportăm la cei peste 90 de artiști
care vor fi prezenți la Iași în cele
șapte zile de festival, la numărul
de premiere și la numărul general
al evenimentelor din cele trei serii

care concep programul Classix
2023 – concertele, Classix�in�fo �
cus și Classix�in�Art.

Creșterea poate fi remarcată
și în cadrul echipei din spate, co�
ordonată cu o dedicare ieșită din
comun sub egida Asociației Indus�
trii Creative și Showberry. Tineri
care își confirmă potențialul crea�
tor acasă lucrează interdisciplinar

în sprijinul muzicii clasice, iar
acest lucru este o realizare care
mă bucură mai mult decât orice
statistici.

Ce te mână în luptă? Care e pa-
riul tău personal cu acest pro-
iect care a devenit foarte iubit la
Iași, în ciuda faptului că au fost
doar trei ediții, a pandemiei și a

tuturor impedimentelor, nu
puține la număr? 

Mereu voi ține minte prima întâl�
nire cu Patricia, neoficială, la care
venisem cu câteva hârtii drept pre�
zentare cu ce am putea realiza îm�
preună. Ei bine, energia ei, a echi  �
pei încropite pe repede�înain te la
acea primă ediție, cumulată cu răs�
punsul publicului și al partenerilor

care au îmbrățișat această idee de
la punctul zero au fost atât de pu�
ternice, încât ne hrănim cu ele și
astăzi. Mai apoi, faptul că în plină
pandemie, când toate concertele
din Europa erau online, cu sălile
goale, iar la Classix, totuși, în sce�
nariu portocaliu, reușeam să ne
bucurăm de trăiri umane auten�
tice, denotă o continuitate organi�
zatorică demnă de inimi puternice
și totodată o datorie de a nu ne lăsa
mai prejos pe care o resimțim față
de publicul nostru.

Nu ți-ar fi mai ușor să-ți vezi de
cariera de pianist? Apropo, simți
că în ultimul an directorul artis-

tic îl neglijează pe interpret?

Această aventură ca director ar�
tistic vine și din dorința mea de a
combate blestemul pianiștilor de
a fi considerați, de multe ori în �
drep tățit, lupii singuratici ai in�
dustriei muzicale. Așadar, nu cred
că o dimensiune o neglijează pe
alta, ci mai degrabă se comple�
tează într�un mod foarte ambițios. 

De foarte multe ori, cerce�
tând, ascultând și studiind posi�
bile creații care pot fi programate
în conceptul din fiecare an al Clas�
six, am pătruns pe niște căi crea�
toare care mi�au conturat chiar
propriile programe de recital sau
sugestiile camerale sau simfonice
pe care le înaintez promotorilor
care îmi adresează invitații. Con�
certino de Janáček sau Cvartetul
pentru finalul timpului de Mes�
siaen sunt doar două exemple.

Long story short, vei fi pre-
zent și anul acesta pe scenă, în
cadrul unui recital cu muzică de
film, dar și pentru Cvintetul 1 de
Brahms. Ai avut timp de studiu? 

La Iași a început Classix, ediția a patra. Între 26 febru-
arie și 4 martie melomanii – și nu numai ei! – sunt
invitați la opt concerte cu peste 90 de artiști din 
17 țări, 68 de masterclassuri, paneluri și dezbateri,
instalații multimedia și alte evenimente conexe, pentru

că sincretismul este una dintre direcțiile imprimate
primului festival de muzică clasică de la Iași încă de la
prima ediție. Despre cea din acest an am stat de vorbă
pentru „Suplimentul de cultură“ cu pianistul Dragoș
Cantea, directorul artistic al Classix.
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E datoria mea personală, profe�
sională și managerială să spun că
da! Domnul profesor Constantin
Stanciu, membru al Cvartetului
VOCES, ne transmitea în anii
studenției, la orele de muzică de
cameră, că nu există „nu avem
timp“, ci „nu am știut să îmi orga�
nizez eficient timpul“. Este o deviză
după care mă ghidez și astăzi, iar
pentru o lucrare gigant precum
Opus 25 de Brahms timpul uneori
se organizează și singur. Mai ales
când parteneri de scenă sunt
artiști de top precum Hyeyoon
Park, Cristian Andriș și Wen�Sinn
Yang. Mai apoi, muzica de film!
Un concert pentru care mi�am
pus singur bețe�n roate coman�
dându�i în mod expres bayanistu�
lui și compozitorului Roberto
Salvalaio noi aranjamente pentru
Marșul imperial din Războiul Ste�
lelor: Imperiul contraatacă. Copi�
lul din mine țopăie de bucurie că
are șansa să își cânte inspirația
științifico�fantastică pe scenă ală�
turi de Ansamblul Avantgarde.

Dacă vorbim despre programe,
opt concerte în șapte zile, toate
bune, toate pe teme inteligent
structurate, vreau să-mi spui ce
muzici vom auzi anul acesta la
Classix? 

Observăm că ne îndepărtăm de
muzica clasică pură – nu găsim
Haydn sau Mozart în programul
acestei ediții sub umbrela Meta�
morfozei. Vom observa mo dul în
care muzica a evoluat, cu o varie�
tate impunătoare de mijloace ar�
tistice, ideologii diferite și care se
adresează unor trăiri din ce în ce
mai complexe. Transformarea
muzicii este bineînțeles pornită
din planul compozițional, astfel
că mă bucur să avem primul com�
pozitor în rezidență la Classix,
norvegianul Martin Romberg.
Mai mult decât atât, am avut șan �
sa să îi și comandăm o lucrare,
prima dedicată festivalului – un
ciclu de lieduri pentru soprană și
pian în limba elfă, ca omagiu adus
lui Tolkien, având la bază eveni�
mentele din noua serie din 2022
din Stăpânul inelelor. Aceasta va
avea premiera absolută în concer�
tul Mystic Tales, de pe 2 martie. 

Muzicienii de anul acesta,
Hyeyoon Park, Natașa
Kudtrițkaia, Sophie Steiner,
Ștefan Diaconu, sunt doar câte-
va nume cu greutate. Contează

cartea de vizită la Classix? 

Găsesc „cartea de vizită“ ca fiind un
termen puțin nociv în privința mu�
zicienilor, întrucât poate include

criterii care vizează strict popula�
ritatea și nu prezintă un conținut
artistic care să fie validat de socie�
tatea culturală. Totuși, în cazul
artiștilor menționați, îndrăznesc
să spun că integritatea artistică,
notorietatea și disciplina profe�
sională sunt principalii numitori
comuni ai lor. Fiecare dintre ei
are realizări care pot fi cap de afiș
pentru orice promotor cultural.

Care e concertul pe care îl
aștepți cel mai mult și pe care
vrei să-l urmărești fără să fii de-
ranjat – nu că se va și întâmpla! 

O să�mi permit să fiu subiectiv și
să răspund cu mărțișorul Classix
din acest an, concertul Innuendo
de pe 1 martie. Dat fiind că voi juca
și rolul de pianist atunci, sper
totuși să nu deranjez eu pe cineva!

Ce nu avem voie să ratăm din
ediția 2023? 

Premierele nordice cu Ansamblul
Esbjerg din Innuendo, pe 1 mar�
tie, și implicit cele două prime
audiții absolute – Elven Songs
din Mystic Tales pe 2 martie și,
mai ales, Mustața lui Dali, sem�
nată de Paul Pintilie, după picto�
romanul cu același titlu al pic�
 torului Felix Aftene și al scriitoru�
lui Lucian Dan Teodorovici, care
va închide Classix 2023 în Imagi�
narium, pe 4 martie. Cred de ase�
menea că pentru tinerii muzicieni
sunt importante două întâlniri
din seria Classix�in�focus, anume
o masă rotundă dedicată viitoru�
lui muzicii clasice, cu actori im �
por tanți ai scenei muzicale româ�
nești, pe 27 februarie la Casa Balș,
respectiv panelul dedicat artei
componistice, pe 1 martie la Pala�
tul Braunstein.

Classix mai înseamnă anul 
acesta și 68 de masterclassuri.
De ce aceste cursuri? 

Nu am suficiente degete nici la
mâini, nici la picioare, pentru a nu�
măra cușetele pe trenul de noapte
Iași�București din anii studenției
pentru a participa la (scumpele)
masterclassuri cu diverși artiști
internaționali. Ei bine, prin aceste
masterclassuri, seria Classix�in�
Art reduce efortul în acest sens
pentru tinerii am bițioși din con�
servatoarele și liceele de muzică
din țară și din Republica Moldova.
De remarcat că șansa mea de a stu�
dia în Norvegia a venit în urma
unei astfel de întâlniri și ulterior
m�a propulsat către un început de
carieră foarte aventuros, astfel
încât șansa pe care cei 68 de tineri
in strumentiști selectați o vor avea
odată cu selecția la aceste sesiuni

de masterclass poate fi crucială în
dezvoltarea lor profesională, fiind
scutiți de costul cursului, iar par �
ticipanților din afara Iașului li se
vor plăti și costurile de cazare și
transport. Este o modalitate minu�
nată prin care Classix caută dezvol�
tarea societății muzicale românești.

…și nu numai! Tabloul general e
completat de paneluri, dezba-
teri, o expoziție Klimt și multă
interdisciplinaritate. E ideea ta
recurentă despre acel hub cul-
tural despre care am mai vorbit,
nu doar în interviuri.

Cred cu tărie că interdisciplinari�
tatea va naște ocazii uriașe în arte
(și nu numai) în anii ce urmează.
Sincretismul artistic a fost pre�
zent dintotdeauna, doar că astăzi
asistăm la noi dimensiuni. Sincre�
tismul determină cauzalitatea
existenței genului de operă sau a
răspândirii impresionismului în
atât de multe arii creatoare. Iar
ideea de a transforma Iașul într�un
hub cultural începe cu o idee,
continuă cu dezvoltarea aeropor�
tului și este simțită în evenimente
precum Classix.

Cum crezi că e receptat la Iași și
în România, acum, la ediția a pa-
tra, acest festival tânăr și cura-
jos? Care sunt reacțiile de care
ai avut parte? 

Mereu sunt reacții, întrucât asis�
tăm la dezvoltarea unor noi au �
diențe cu fiecare ediție a festivalu� 
lui. Cei care s�au îndrăgostit de
Classix ne sunt alături aproape
orbește, achiziționând abonamente
încă dinainte de a anunța vreun de�
taliu despre program, iar cei care își
găsesc curajul de a se alătura aces�
tei aventuri clasice contemporane
își lărgesc orizonturile într�un mod
fascinant. Se întorc acasă inspirați,
își schimbă cuvintele cheie din cău�
tările lor muzicale și, treptat, dez�
voltă armonios algoritmul cultural
al societății.

Classix 4 are și câteva premiere.
Spune-ne, te rog, despre
rezidența compozițională și
despre Mustața lui Dali.

Martin Romberg, norvegian, pri�
mul compozitor în rezidență la
Classix, este unul dintre cei mai
reputați compozitori scandinavi
astăzi. Este compozitorul sărbăto�
rit la această ediție dedicată meta�
morfozei. Mai întâi, pe 2 martie,
printr�o selecție de miniaturi de
pian solo, la granița stilistică dintre
Chopin și Satie, și mai apoi prin
Elven Songs, interpretate de pia �
niștii Grace Jee Eun Oh și Florent
Mourier și soprana Susanna Wolff.
Apoi, vom pătrunde și mai mult în
universul sonor de basm al lui
Romberg prin Poemata minora, un
concert pentru vioară și orchestră
de coarde, avându�l invitat ca solist
pe Sabin Penea, în concertul Ima �
ginarium, pe 4 martie. În același
Imaginarium vom avea și o cele�
brare a sincretismului artistic ie �
șean. Excelenței deja demonstrate
de către Felix Aftene și Lucian Dan
Teodorovici i se alătură potențialul
creator al lui Paul Pintilie. O primă
audiție absolută despre Mustața
lui Dali și alte culori, un produs ar�
tistic demn de a deveni o emblemă
culturală a Iașului.

La final, o invitație persona-
lizată și un mesaj de la 
pianistul și directorul artistic 
al Classix Festival, pentru 
ediția 2023.

Suntem o societate plină de curaj.
Haideți să ieșim împreună din
zona de confort pentru dezvolta�
rea armonioasă a fiecăruia dintre
noi! Classix dezvoltă empatia, ne
face buni ascultători, ne trezește
sentimente de care nu ne credeam
în stare și ne unește gene rațiile
prin frumos. 

Împreună suntem comunita�
tea vibrantă pe care ne�o dorim și
pornim spre o nouă aventură cla�
sică contemporană. SDC
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„Cine face efortul de a citi
Ulise dobândește dreptul la
o viaţă suplimentară, de
desfătări litera re
paradiziace la capătul unei
colosale aventuri iniţiatice.
Tra du cerea lui Rareș
Moldovan este un minunat
ghid pentru a des coperi
cele de mai sus.“ (Mircea
Mihăieș)

La un secol după apariția romanu�
lui Ulise și la aproape patru dece�
nii de la prima traducere integrală
în limba română, Editura Polirom
publică o nouă traducere a capo�
doperei lui James Joyce, semnată
de Rareș Moldovan.

l Ulise – ediție îngrijită, cuvânt�
înainte și note de Erika Mihálycsa
și Rareș Moldovan – apare în
prestigioasa colecție de traduceri
din literatura universală „Biblio�
teca Polirom“ (coordonator Dan
Croitoru), în anul în care aceasta
împlinește 25 de ani. 

l Traducere nouă de Rareș Mol�
dovan

l Ediție îngrijită, cuvânt�înainte și
note de Erika Mihálycsa și Rareș
Moldovan

l Ediție cartonată

„Cele mai frumoase cuvinte
despre marele roman joycean 

le�a spus, probabil, celălalt prota �
gonist de superclasă al prozei
anglo�saxone din secolul XX, Wi l �
liam Faulkner: «De Ulise trebuie
să te apropii așa cum se apropie
pre dicatorul baptist analfabet de
Vechiul Testament: cu credință».
Și, desigur, cu o răbdare și o aten �
ție avertizate că vor fi subminate
de fiecare cuvânt și de fiecare
frază. Pentru că puține cărți sunt
mai fascinante și mai geloase pe
propria lor existență, pe cât de
improbabilă, pe atât de strălu �
citoare, decât Ulise. James Joyce a
propus un portret al omului și al
istoriei sub specie aeternitatis, de
la întruchipările nobile, înălță �
toare, până la cele abjecte și repug�
 nante. Deasupra lor, domi nând o
galerie de umbre pline de energie,
sublime și grotești totodată, omul
absolut, chintesență a banalității
și fatalului plictis existențial.
Ulise cartografiază, aproape ma �
nia cal, o lume (cea a orașului Du �
blin și a Irlandei) și plonjează în
adâncimile insondabile ale conș �
tiinței personajelor în care palpi tă,
liric și melancolic, extravagant și
fremătător, eternul omenesc, prea
omenesc: Leopold Bloom, Molly
Bloom și Stephen Dedalus.

Lectura acestei cărți de ins �
pirație odiseică este o frisonantă
escapadă livrescă la capătul căre �
ia devenim nu doar contempo �
ranii unui Homer postmodern, ci
înainte�mergătorii unui alt fel –
ingenios, capricios și dezinvolt�
implicat – de a privi lumea,
literatura și pe noi înșine. Joyce
surprinde momentul prăbușirii
miturilor culturale, al căror punct
culminant a fost supraomul nietz �
schean, readucându�ne cu picioa� 
rele pe solul tern – dar atât de
fascinant – al conștiinței fie că �
ruia dintre noi. Cine face efortul
de a citi Ulise dobândește dreptul
la o viață suplimentară, de des �
fătări literare paradiziace la ca �
pătul unei colosale aventuri
inițiatice. Traducerea lui Rareș
Moldovan este un minunat ghid
pentru a descoperi cele de mai
sus.“ (Mircea Mihăieș)

„Ulise este fără îndoială o
operă de artă divină și va dăinui în

ciuda nulităților din univer sități,
care o transformă într�o colecție
de simboluri sau de mituri gre �
cești.“ (Vladimir Nabo kov)

„Mă gândesc mereu la Joyce,
îl port cu mine peste tot.“ (Salman
Rushdie)

„De ce nu scrii și tu cărți pe
care să le poată citi lumea?“ (Nora
Joyce, scrisoare către James Joyce)

James Joyce (n. 1882, Irlanda)
este unul dintre cei mai impor �
tanți scriitori din toate timpurile.
A studiat la școli prestigioase pa �
tronate de iezuiți, unde a dobân� 
dit o solidă cultură clasică, fiind
un elev excepțional și un student

eminent. A debutat în 1907, cu un
volum de poezii, urmat de celebra
colecție de povestiri Oameni din
Dublin (1914). În timpul Primului
Război Mondial locuiește în Elve �
ția, unde va lucra la Portret al
ar tistului la tinerețe și la Ulise.
Publicat la Paris, în 1922, Ulise
devine rapid una dintre cele mai
importante opere ale Modernis �
mului și unul dintre romanele
clasice ale literaturii universale.
În 1939 publică Finnegans Wake.
Joyce a mai scris și alte volume de
poezie, teatru, eseuri, dar și ar �
ticole de presă, lăsând în urmă și
o consistentă corespondență. A
murit la 59 de ani, fiind înmor �
mântat în cimitirul Fluntern din
Zürich. SDC

Ulise de James Joyce, într-o nouă
traducere la Editura Polirom
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SEMNALE EDITORIALE

Florian Illies, Dragostea 
în vremea urii. Cronica 
unui sentiment. 1929-1939

Michel Bussi, N.E.O. Cartea I:
Căderea soarelui de fier

Traducere de 
Octavian Nicolae

În Europa anilor ’30, moravurile,
eliberate de orice constrângere,
încurajează aventurile amo�
roase. Libertatea relațiilor este
obiectul unui adevărat cult, iar
artiștii și intelectualii se numără
printre cei mai înfocați adora�
tori ai ei. Trecând de la scriitori
la pictori, de la filosofi la regizori
și vedete de cinema, Florian Il�
lies zugră vește o istorie alterna�
tivă a epocii interbelice, cea a
iubirilor și a legăturilor pasio�
nale din lumea culturală, sur�
prinse în desfă șu rarea lor tu mul �
tuoasă: Brecht și numeroasele
femei din viața sa, Picasso și iu�
bitele lui, Sartre și Simone de
Beauvoir, F. Scott Fitzgerald și

Zelda, Henry Miller și Anaïs Nin,
Dalí și Gala, Marlene Dietrich și
Josef von Sternberg... La Berlin
sau la Paris, în Ticino sau pe Ri�
viera, protagoniștii acestei isto�
rii agitate își trăiesc poveștile de
dragoste cu frenezie, uneori cu
disperare, în timp ce norii răz�
boiului se adună tot mai ame �
nin țător la orizont după Marea
Criză Economică și venirea la
putere a naziștilor în Germania. 

FLORIAN ILLIES (n. 1971,
Schlitz, Germania) este jurna�
list, istoric al artei și scriitor. A
studiat istoria artei și „Noua Is�
torie“ la universitățile din Bonn
și Oxford. A lucrat ca editor al
secțiunii culturale la unele din�
tre cele mai prestigioase ziare
germane, precum „Frankfurter

Allgemeine Zeitung“ sau „Die
Zeit“. Este cofondator al revistei
de artă „Monopol“. A devenit cu�
noscut mai ales după publicarea
primei sale cărți, Generation
Golf (2000), consacrată anilor
1980 și unei generații „prea pu �
țin revoluționare“, care a ajuns
în scurt timp bestseller. În 2001
și 2003 a publicat volumele An�
leitung zum Unschuldigsein.
Das Übungsbuch für ein schle�
chtes Gewissen, respectiv Gene�
ration Golf Zwei, în care încear�
că să consolideze tezele din Ge�
neration Golf. 

Un alt succes al său, 1913.
Der Sommer des Jahrhunderts,
a apărut deja la Editura Polirom
în două ediții (1913. Vara secolu�
lui, 2016, 2020). SDC

Traducere din 
limba franceză de Cristina Jinga

Într�o lume din care oamenii mari au
dispărut, nu există decât două refugii
pentru cele două triburi rivale ce au
supraviețuit cataclismului: cortul sau
castelul. Tribul din cort vânează pentru
a�și procura hrana, cel din castel
trăiește izolat. Însă curând o boală mis�
terioasă care se răspândește printre
animale amenință cu foametea tribul
din cort. Dar dacă tribul din castel se
află la originea acesteia? Ora confrun�
tării a sosit: războiul dintre cele două

tabere mai poate fi evitat acum, când
natura se află într�un pericol uriaș?

Michel Bussi, născut în 1965 la Lou�
viers (Haute�Normandie, Franța), este
unul dintre cei mai citiți autori francezi
contemporani, opera sa fiind tradusă în
peste 35 de limbi. De formație geograf,
mult timp profesor la Universitatea din
Rouen, a început să scrie în anii 1990,
dar a publicat primul roman, Code
Lupin, abia în 2006, acesta atingând re�
pede cifra record de nouă ediții. I�au
urmat alte titluri: Omaha Crimes (2007),
Mourir sur Seine (2008), Sang famille
(2009; Legături de sânge, Polirom, 2020),

Nymphéas noirs (2011; Nuferi negri, Po�
lirom, 2018), ultimul fiind cel mai pre�
miat roman polițist francez în 2011.
Următorul succes, Un avion sans elle
(2012; Fetița cu ochi albaștri, Polirom,
2015), l�a propulsat printre cei mai
reputați autori contemporani de ro�
mane polițiste, dovadă distincțiile ob �
ținute: Prix Maison de la Presse 2012,
Prix du Roman populaire 2012, premiul
pentru cel mai bun roman polițist fran�
cofon. Omagiu adus Agathei Christie,
după cum spune însuși autorul, Au so�
leil redouté (La soarele neîmblânzit) a
apărut în 2020. SDC



„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un frag-
ment din volumul Trupul nostru
muritor. O istorie universală a
morţii de Andrew Doig, traducere
din limba engleză de Ruxandra 
Câmpeanu, în curs de apariţie 
la Editura Polirom. 

— Fragment — 

Suntem cel mai periculos animal de
pe planetă. Adeseori ne facem rău
nouă înșine sau altora – ne ucidem
unii pe alții, în mod legal în războaie
și ilegal prin omucidere, provocăm
accidente, facem abuz de stupe�
fiante, mâncăm nesănătos sau chiar
ne luăm singuri zilele. Toate acestea
fac parte din condiția umană. Din
moment ce suntem animale de
pradă, nu există în lumea noastră o
cauză de deces mai de căpătâi sau
mai veche decât crima.

Cu zece mii de ani în urmă,
niște nomazi și�au făcut provizoriu
o tabără lângă o lagună din preaj �
ma lacului Turkana din Kenya. În
această regiune fertilă trăiau
elefanți, girafe și zebre. Era un loc
adeseori vizitat de diverse grupuri
de oameni. Dar a venit acolo și un
grup de indivizi care nu urmăreau
să vâneze animale de talie mare, ci
oameni. Au pornit un atac asupra
celor din tabără, luând zeci de
vieți. Se pare că multe dintre cada�
vrele victimelor au fost lăsate pe

loc, așa cum muriseră, fiind acope�
rite de mâlul și de apele lagunei și
putrezind, până când n�au mai
rămas din ele decât scheletele. Pe
parcursul multor mii de ani, la�
guna a secat și s�a prefăcut în de �
șert. În cele din urmă, suprafața s�a
erodat sub acțiunea vântului, sco �
țând oasele din nou la iveală.

În anul 2012, Pedro Ebeya,
căutător de fosile profesionist, a
descoperit în locul respectiv frag�
mente de oase umane. Pedro făcea
parte din proiectul In�Africa, un
program de cercetare de cinci ani
care investiga originile speciei
noastre, Homo sapiens, în Africa
de Est. Echipa a găsit rămășițele a
douăzeci și șapte de oameni, in�
clusiv douăsprezece schelete com�
plete. Zece dintre acestea păstrau
urmele unor răni produse de
arme, ceea ce sugerează că muri�
seră de mâna altor oameni. Prin�
tre semne se numărau un vârf de
săgeată încă înfipt într�un craniu,
gâturi frânte și șapte traumatisme
craniene produse de lovituri cu
obiecte contondente. În două ca�
zuri, oasele mâinilor erau și ele
rupte, probabil fiindcă victima în�
cercase să se apere. Cele două vic�
time ale căror oase nu păstrează
urme de răni e posibil să fi fost le�
gate de mâini și lăsate să moară.
Una dintre ele era o femeie tânără,
însărcinată. Atacatorii au folosit
arcuri cu săgeți, ciomege, topoare
cu cozi de lemn și capete din pie�
tre șlefuite – arme gândite pentru
a fi folosite mai degrabă împotriva

oamenilor decât la vânat. Varieta�
tea de piatră din care erau cioplite
capetele de topor nu se găsea în
preajma lagunei, ceea ce pare să
indice că atacatorii au venit de la
mare distanță ca să ucidă. Prin da�
tarea rămășițelor omenești, s�a
stabilit că acest masacru este unul
dintre cele mai vechi cazuri cu�
noscute de conflict între grupuri
de oameni. [...]

Grupurile de vânători�culegă�
tori nomazi numărau cel mult câ�
teva sute de membri. Indivizii din
aceste societăți se vedeau în fiecare
zi și se cunoșteau foarte bine unul
cu altul. Regulile sociale pentru
impunerea bunelor purtări erau
eficiente în grupuri atât de mici de�
oarece toți se cunoșteau între ei;
dar puteau deveni insuficiente
dacă grupul devenea prea mare. În
3.000 î.e.n., orașul sumerian Uruk
era cel mai mare din lume, numă�
rând în jur de 40.000 de locuitori.
Pedepse de tipul admonestărilor
publice și al ostracizării puteau
funcționa într�o comunitate de o
sută de oameni, dar nu aveau cum
să fie eficiente într�un oraș de ase�
menea dimensiuni, fiindcă subiec�
tul lor putea să treacă pur și simplu
la un nou grup de prieteni și colegi
din cadrul aceleiași comunități.
Era nevoie de un sistem nou. 

Una dintre cele mai remarca�
bile invenții ale noastre a fost scri�
sul, care a codificat limba în ima �
gini pe care putem să le producem,
să le păstrăm și să le împăr tășim.
Scrisul a fost inventat în mod inde�
pendent de cel puțin trei ori – în
Orientul Mijlociu, în China și în
America Centrală. Cum s�a întâm�
plat și cu multe alte invenții, cel
mai vechi sistem de scriere este cel
din Orientul Mijlociu. Scrisul a
fost inventat de contabili pentru a
facilita schimburile comerciale și
s�a extins apoi la inscripții, scrieri
religioase, poeme, povești și con�
semnări ale faptelor regilor. Nu

mult după aceea, au fost scrise pri�
mele coduri de legi. Cel mai vechi cod
de legi despre care știm poartă nu�
mele regelui sumerian Ur�Nammu și
datează cam din anul 2100 î.e.n. Un
cod de legi mai elaborat este cel al
regelui Hammurabi al Babilonu�
lui. A fost descoperit în 1901, săpat
într�un bloc uriaș de piatră, cu sco�
pul evident de a fi expus public.
Era scris în numele lui Hammu�
rabi în limba akkadiană, iar acum
se află în Muzeul Luvru din Paris.
În partea de sus este înfățișat re�
gele primind legea de la zeul Sha�
mash. Dedesubt este întregul cod
de legi, gravat pe o lespede de 2,25
metri înălțime, în scrierea akka�
diană. [...] Toate legile lui Hammu�
rabi sunt de forma: DACĂ săvâr �
șești această faptă, ATUNCI vei fi
pedepsit în felul următor. [...]

Citind Codul lui Hammurabi,
este uimitor cât de puțin ne�am
schimbat. Chiar și acum, 4.000 de
ani mai târziu, suntem în general
de acord cu Hammurabi cu pri�
vire la genul de fapte care trebuie
considerate infracțiuni. Excepția
flagrantă este sclavia, care pe vre�
mea lui Hammurabi era legală.
Codurile acestea de legi au fost un
mare pas înainte, în termeni de

transparență și echitate, față de
sistemele arbitrare de justiție uti�
lizate anterior. Legile au fost să�
pate pe lespezi mari, rezistente, ca
să fie expuse în locuri unde toată
lumea le putea vedea și citi (pre�
supunând că știau să citească).
Consecințele pe care le avea orice
comportament inadecvat erau
astfel făcute limpezi pentru toată
lumea, în scop preventiv. Zeii erau
invocați în multe locuri, ca să dea
mai multă greutate legilor. Cei
aduși în fața legii erau con siderați
nevinovați până la proba con�
trară. Toată lumea din aceeași cla �
să socială primea aceeași pedeap�
să pentru același tip de in fracțiu �
ne. Anterior, un infractor bogat,
influent sau capabil să intimideze
putea să primească un tratament
mai blând decât cineva care era
antipatizat sau slab. După cum
scrie la începutul codului de legi,
scopul lui Hammurabi era „să
aducă domnia legii în țară, să�i
distrugă pe ticăloși și pe răufăcă�
tori; astfel încât cei puternici să
nu le poată face rău celor slabi [...]
și să aducă lumină pe pământ,
spre propășirea neamului ome�
nesc“ – niște țeluri pe care și noi
astăzi le considerăm nobile. SDC
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Andrew Doig,
Trupul nostru
muritor. O istorie
universală a morții

AUTORUL

ANDREW DOIG este profesor de biochimie la University of Man�
chester. A studiat științele naturii și chimia la Cambridge și
biochimia la Stanford University Medical School. Cercetările sale
vizează domenii precum biologia computațională, neuroștiințele,
demența, dezvoltarea biologică și proteinele. 
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Ilie Rad, Cum se scrie 
un text științific. Disciplinele
umaniste (ediția a III-a) 

SEMNALE EDITORIALE

Redactarea unei lucrări științifice pre�
supune respectarea unor norme pe care
fiecare și le însușește din mers. Elaborat
din rațiuni didactice și inspirat de
experiența autorului, volumul consti�
tuie o sinteză a ceea ce s�a scris în spațiul
românesc (și nu numai) despre redacta�
rea unui text științific. Caracterul său
aplicativ este evidențiat de numeroasele
exemple comentate, de informațiile ine�
dite privind anumite aspecte ale cerce�
tării (site�ografia și referințele online,
transcrierea textelor etc.). Prin conținut,
cartea se adresează în primul rând
studenților – care trebuie să întoc�
mească lucrări de seminar, lucrări pen�
tru simpozioane și sesiuni științifice și,
mai ales, lucrarea de diplomă –, dar și
masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor
didactice din învățământul preuniversi�
tar care se pregătesc pentru obținerea
unor grade didactice sau cercetătorilor.

Ilie Rad (n. 1955, Nandra/ Luduș,
Mureș) este absolvent al Facultății de Fi�
lologie din cadrul Universității „Babeș�
Bolyai“ din Cluj�Napoca (1979). Doctor
în filologie (1998), profesor (2003) la Ca�
tedra de Jurnalistică a Facultății de
Științe Politice, Administrative și ale Co�
municării din cadrul Universității
„Babeș�Bolyai“ din Cluj�Napoca. Șeful
Catedrei de Jurnalism (2001�2007) și
cancelar al facultății (în perioada 1996�
2000; 2007�2011). A colaborat la realiza�
rea Dicționarului scriitorilor români
(coordonat de M. Zaciu, M. Papahagi și A.
Sasu, vol. I�V, 2001�2006), la Dicțio narul
esențial al literaturii române (2001),
Dicționarul general al literaturii române
(vol. I�V, 2004�2006), Encyclopedia of the
World’s Minorities (SUA, 2005) și Ency�
clopedia of the Developing World (SUA,
2005). A publicat următoarele volume:
Peregrin prin Europa. File de jurnal:

Viena, Praga, Varșovia, Budapesta
(1998), Memorialistica de război în lite�
ratura română (1999), Stilistică și mass�
media (1999), Aron Pumnul (2002), La
un ceai cu Ștefan J. Fay (2003), Geo
Bogza. Rânduri către tineri scriitori ar�
deleni (2003), De la Moscova la New
York (2005), Învățământul jurnalistic
clujean (2006), Stil și limbaj în mass�
media din România (coordonator și
coautor, 2007). A editat și/ sau a prefațat:
Curente și tendințe în jurnalismul con�
temporan (2003), Schimbări în Europa,
schimbări în mass�media (2004), Jurna�
lismul cultural în actualitate (2005),
Secvențe din istoria presei românești
(2005), Industria media și învățământul
jurnalistic (2014), Fotojurnalism și ima �
gine (2015). 

A realizat (în colaborare) ediții din
Horia Bottea, Edgar Papu, Cella Serghi
și Constantin Ciopraga. SDC

Mika Waltari, Motanul Chinez
l Traducere din limba finlandeză 
de Teodor Palic
l Cu ilustrații de Elena Lot Vlad

Motanul Chinez urmărește uimitoarele
aventuri ale unui pisoi înzestrat cu
calități excepționale, care pleacă să cu�
treiere lumea, convins că nu va învăța
nimic până nu va vedea cu ochii lui ce se
întâmplă prin alte părți. Călătoria în
căutarea înțelepciunii îl va purta până la
Paris, nu înainte de a duce o luptă teri�
bilă cu șobo lanii de pe Vaporul Vapoa�
relor, supușii regelui Coadă Pleșuvă al
IV�lea.  

MIKA WALTARi (1908�1979) a fost
unul dintre cei mai apreciați scriitori
finlandezi ai secolului XX. A publicat
primul roman, Marea iluzie, de factură

expresionistă, în 1928, la doar doi ani
după absolvirea Colegiului Normal din
Helsinki. Tânărul scriitor s�a aflat în
atenția criticilor, care fie l�au contestat,
fie l�au lăudat, comparându�l cu Paul
Morand, Hemingway sau Scott Fitzge�
rald. După teologie, a studiat filosofia și
estetica la Universitatea din Helsinki
până în 1929. Redactor la „Revista Fin�
landei“, reporter la radio, cronicar lite�
rar, Mika Waltari s�a impus rapid ca
romancier și dramaturg. Autor extrem
de prolific, a scris romane psihologice,
istorice și polițiste, nuvele și povestiri,
literatură pentru copii, piese de teatru
și scenarii de film. Romanul Femeia și
străinul, publicat în 1937, a fost tradus
în șaisprezece limbi. Dar notorietatea
internațională i�a adus�o Egipteanul
(1945), impresionantă recreare a Egiptului

din secolul al XIV�lea î.Ch., tradus în
peste treizeci de țări, care l�a propulsat
printre cei mai citiți autori. În 1952 a pu�
blicat Amanții din Bizanț, magnifică
frescă a ultimelor luni de dinaintea că�
derii Constantinopolului (1453) în mâ �
na otomanilor. În 1955 a apărut
Etruscul, un incitant roman de aventuri
și, totodată, o adevărată enciclopedie
romanțată a civilizației mediteraneene
a secolului al V�lea î.Ch. În 1957 a deve�
nit membru al Academiei Finlandeze,
iar în 1970 a primit titlul de doctor ho�
noris causa al Universității din Turku.
La Editura Polirom au apărut până în
prezent romanele: Etruscul (2002, 2010,
2017), Egipteanul (2003, 2008, 2013,
2015), Amanții din Bizanț (2003, 2008,
2011), Secretul împărăției (2007, 2016) și
Tânărul Ioannis (2020). SDC
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Un document intern ce face parte
dintr�un foarte criticat program
de „prevenție antiteroristă“ al gu�
vernului britanic a provocat in�
dignare, prin întocmirea unei liste
de semne care ar indica extremis�
mul unei persoane și potențialul
acesteia de „a provoca acte tero�
riste“. Un raport de la începutul
lunii asupra acestui program critica
deja predispoziția autorităților de
a își concentra atenția mai mult

asupra celor denumiți „conserva�
tori populiști“ decât a „radicalilor
islamiști dovediți“, iar documentul
intern obținut și comentat de către
publicația „The Spectator“ pare a
întări acest lucru.

În acest document, pare�se în�
tocmit de organizația guvernamen�
tală Research Information and Com�
munications Unit (RICU), este redată
o lista de filme, seriale TV, romane
și cărți de non�ficțiune care ar putea

James Finn Garner,
profet fără voie

indica faptul că o persoană care le
citește sau le urmărește ar putea fi
radicalizată.

Multe dintre aceste texte sunt
opere clasice ale literaturii brita�
nice. Pe listă să găsesc romanele
1984 al lui Orwell, Minunata lume
nouă de Aldous Huxley, Paradisul
pierdut al lui John Milton și lista
operelor complete ale lui Shake �
speare, dar și poemul Beowulf sau
Poveștile din Canterbury ale lui

Cei care asistă azi la rescrierea
poveștilor lui Roald Dahl și la alte
asemenea „fapte de arme“ (vezi
pagina 16) nu pot spune decât că
umoristul american James Finn
Garner a avut dreptate, în urmă
cu aproape trei decenii. „Un profet
din întâmplare“, crede ziarul „The
Telegraph“. 

În 1991, Garner publica prima
carte (pe care o descria ironic drept
„primul meu cadavru de copac pro�
cesat“) cu titlul Povești corecte po�
litic de adormit copiii. Au urmat
alte două. Lumea s�a amuzat teribil
citind felul în care poveștile copi�
lăriei au fost rescrise pentru a se
conforma standardelor unei co�
rectitudini politice care se făcea
simțită deja în Occident. Însă, dacă
în anii ’90 Garner caricaturiza cu
mult umor aceste tendințe, astăzi
acestea au devenit o neliniștitoare

realitate. A fost Garner un profet?
„Și când te gândești că mama a

fost convinsă că nu e nimic de ca�
pul meu!“, comentează scriitorul
american. „Am știut totdeauna că
lumea cărților e așa cum e, dar
astăzi am prieteni scriitori ale
căror cărți sunt trimise spre avizare
unor comitete de cenzură. E uluitor
că această corectitudine politică
încă există!“

Garner spune că, la vremea res�
pectivă, două lucruri i�au inspirat
cărțile. „Unul dintre acestea a fost
un cod de exprimare implementat
la universitatea pe care am absol�
vit�o, cea din Michigan, unde puteai
fi amendat dacă abordai anumite
subiecte la cursuri. Al doilea a fost
un articol pe care l�am găsit în
«The New Republic», în care se
vorbea despre corectitudinea po�
litică la grădiniță. Atunci am decis

că poveștile pentru copii sunt cel
mai bun mediu pentru a explora
corectitudinea politică“, explică
Garner. „Fiindcă toată lumea este
fie urâtă, fie grasă, fie frumoasă,
și tot așa, atunci trebuie să fie dis�
tractiv să găsești un mod de a spu�
ne povestea până la sfârșit fără să
ofensezi pe cineva.“

Garner și�a scris cărțile utilizând
ghiduri de exprimare PC (corecte
din punct de vedere politic), dar a
constatat că e greu să își publice
cartea, care avea apoi să se vândă în
milioane de exemplare. 27 de editori
l�au refuzat, convinși, unii, că ar „pu�
tea jigni“, alții că trendul corectitu�
dinii politice este „pe terminate“. 

Astăzi, Garner privește o lume
care se confruntă cu ideologia
woke și crede că „termenul woke
are o greutate mult mai mare decât
a avut vreodată ideea de corecti�
tudine politică“. Deranjat și de
inițiativele „dreptei americane“ de
a interzice cărți care nu îi convin,
Garner crede și că „stânga ar trebui
să se ocupe de altceva decât să
urle la oameni care au scris o carte
din perspectiva unuia cu alt back�
ground cultural decât cel pe care
îl aprobă ei“. 

„Mi�a plăcut întotdeauna Dahl,
chiar când m�a deranjat“, comen�
tează Garner actualul scandal.
„Am găsit totdeauna că felul lui
de a ofensa te distrează și te învi�
gorează, dar, na, mie îmi place să
fiu ofensat! Dacă îl adaptezi în
film și atenuezi anumite aspecte,
asta e ceva. Dar să intervii în cărți

și să le schimbi, atunci unde ai să
te oprești? Dacă faci asta cu o carte
ca Huckleberry Finn, atunci pierzi
lumea în care a crescut Twain.
Poate că e greu să citești o aseme�
nea carte, dar dacă nu ești ofensat
de măcar două ori pe zi, atunci
înseamnă că lecturile tale nu sunt
suficient de diverse.“ SDC 

Ce trebuie să citești ca să devii
terorist în Marea Britanie



la 42 de ani și de cinci ori cam�
pioană mondială, Lesley Paterson
poate fi mândră că pariul ei a reu �
șit: Nimic nou pe frontul de Vest,
o producție germană finanțată de
Netflix și lansată anul trecut, a
câștigat șapte premii BAFTA și are
nouă nominalizări la Oscar.

IRONIA IA

Redactorul�șef al premiatei reviste
de literatură SF „Clarkesworld Ma�
gazine“, Neil Clarke, a anunțat
(probabil spre marea lui surprin�
dere) că revista nu va mai primi
temporar texte din partea scriito�
rilor din cauza unui număr uriaș
de povestiri de proastă calitate
realizate cu ajutorul Inteligenței
Artificiale de tip Chat GPT care
au fost trimise pe adresa redacției.

„Pe moment nu avem o soluție la
această problemă“, a scris Clarke
pe Twitter. „Uneltele și programele
care să detecteze falsurile sunt prea
scumpe și nici nu putem reduce
totul la autorii cu care deja am lu�
crat și să interzicem orice scriitor
nou.“ Numărul textelor lunare rea�
lizate cu IA sau plagiate primite
de „Clarkesworld Magazine“ a urcat
de la 50 pe lună în decembrie, la
500 pe 20 februarie. De asemenea,
Clarke a subliniat că această pro�
blemă afectează și alți editori ai
unor publicații sau platforme online
specializate în ficțiune. SDC
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REUNIUNE LA VÂRF

O adevărată revoluție: ultimii doi
Beatles, sir Paul McCartney și Ringo
Starr, își unesc forțele cu Mick Jag�
ger și colegii lui pentru a înregistra
împreună o piesă pentru viitorul
album al formației Rolling Stones.

SACRIFICII

Scoțiana Lesley Paterson (foto jos),
care a semnat adaptarea noii ecra�
nizări a romanului Nimic nou pe
frontul de Vest, a făcut mari sacri �
ficii pentru a aduce cartea lui Erich
Maria Remarque din nou pe ecra�
ne. Ea a achiziționat drepturile de
adaptare în 2006 și a semnat un
contract ce putea fi reînnoit anual
pentru suma de 10.000 de dolari.
Cum nimeni nu a fost interesat
atunci să finanțeze un film de răz�
boi, Paterson s�a văzut silită să
obțină bani pentru factura anuală
și, în acest scop, fiind o mare spor�
tivă, a concurat la cât mai multe
concursuri de triatlon, utilizând
câștigurile pentru finanțarea pro�
iectului ei cinematografic. Astăzi,

PE SCURT
Chaucer. Operele filosofice sunt
și ele în atenția RICU, precum Le�
viathan de Thomas Hobbes sau
Reflections on the Revolution in
Francede Edmund Burke, includerea
pe listă a acestei din urmă cărți fiind
„relevantă“, dacă se ia în calcul
importanța ei pentru con serva �
torismul britanic modern, al cărui
fondator este considerat Burke.

De asemenea, celor de la RICU
le atrage atenția oricine urmărește
sitcomul Yes, Minister, un serial
ce satirizează dinamica de putere
din guvernul britanic, dar și The
Thick of It, un serial de comedie
ai cărei eroi sunt politicieni sau
consilieri politici de la Westminster.
Filme clasice britanice sunt și ele
trecute pe listă: Podul de pe râul
Kwai, The Dam Busters sau filmul
american de aventuri Marea eva�
dare. La fel, „extremiștii de dreapta“
ar putea fi încurajați de seriale
precum House of Cards (va rianta
inițială britanică, din 1990) sau
Sharpe (despre un soldat din tim�
pul războaielor napoleoniene) sau
adaptările romanului de spionaj
Tinker Tailor Soldier Spy al lui
John le Carré. Greu de explicat este
și prezența pe listă a seriei de re�
portaje Great British Rail way Jour�
neys, a cărui „vină“ este, probabil,
aceea de a fi prezentată de Michael
Portillo, fost ministru conservator.

„Vă rog să mă credeți că n�am
in  ventat nimic din ce am publicat“,
spune redactorul�șef al revistei
„The Spectator“, scriitorul Douglas
Murray (foto jos), al cărui nume
se regăsește și el pe listă. „Fără să
mă laud, cartea scrisă de mine care
este supusă acestui tratament este
lucrarea din 2017 Strania sinu �
cidere a Europei (apărută în româ �
nește la Editura Corint) care a stat
20 de săptămâni în topul de best �
selleruri din «Sunday Times», a
fost tradusă în peste zece limbi și
a fost o vreme cea mai bine vândută

lucrare de non�ficțiune din Anglia.
Deci există o lungă listă de poten �
țial radicali care au citit�o.“ 

Murray spune că, la prima lectură
a documentului, a „simțit o furie
uriașă“, dar „în altă parte, RICU
avertizează că poți fi radica lizat de
cărți ale unor autori precum C.S.
Lewis, J.R.R. Tolkien, Aldous Huxley
sau Joseph Conrad și, nu vă păcă�
lesc, deși se pare că satira a murit
în zilele noastre, pe listă este și
1984 a lui George Orwell. Deci, în
general, am început să simt că mă
aflu într�o bună companie. Dacă
guvernul alcătu iește liste de cărți
suspecte, sunt fericit să fiu con�
damnat alături de altfel de oameni.“

„Este cu adevărat extraordinar“,
declară istoricul Andrew Roberts
pentru „Daily Mail“. „Aceasta este
o listă de lecturi recomandată pen�
tru oricine vrea o educație civilizată,
liberală și culturală. Include printre
cele mai mari opere ale canonului
occidental și, în unele cazuri, critici
puternice aduse terorismului. Bur�
ke, Huxley, Orwell și Tolkien au
fost toți scriitori anti�totalitari.“
Iar Andrew Davis, scenaristul seriei
House of Cards, crede că „lista asta
pare o glumă! Ironia este că House...
era o viziune satirică asupra poli�
ticienilor de dreapta“. 

Murray este de părere că această
fixație a programului antiterorist
britanic asupra presupusului „ex�
tremism de extremă dreaptă“ este
„și mai ineptă decât încercările a
aborda terorismul islamic. Asta,
în parte, se datorează faptului că
programul Prevent este consiliat
de grupuri de activiști de extrema
stângă precum Hope not Hate, gru�
puri care cred că definiția extremei
drepte ar trebui extinsă și asupra
celor care, de exemplu, au susținut
Brexit și au sfârșit prin a stigmatiza
opinii care, în cele mai multe cazuri,
sunt împărtășite de majoritatea
britanicilor.“ SDC
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Ultimul act de vandalism woke
a reușit, cumva, să stârnească o
furtună de reacţii de condamnare,
deși această rescriere în cheia
cenzurii de tip nou a popularelor
cărţi ale lui Roald Dahl nu este
decât un alt capitol din saga 
atacului de tip „politically corect“
din ultimii ani.

Editorul britanic Puffin, care de �
ține drepturile asupra operei lui
Dahl, a considerat că poveștile
acestuia, iubite de zeci de mi�
lioane de copii, trebuie rescrise cu
mare grijă pentru a nu „șoca“ și
„jigni“ cititorii de noi generații sau
„minoritățile sexuale sau etnice“.
Alterările sunt precise și se înscriu
perfect în linia ideologiei woke.
Anumite propoziții sunt scoase
complet, la fel anumite cuvinte
(„gras“, „urât“ etc.). „Mamele și
tații“ din Matilda devin „părinții“.
Cuvântul „negru“ devine „întune�
cat“ (în The BFG). Unele pro poziții
sunt rescrise, de exemplu tot în
Matilda: „A călătorit cu corăbii
din vechime împreună cu Joseph
Conrad. A fost în Africa cu Ernest
Hemingway și în India cu Ru�
dyard Kipling“ s�a transformat în
„A mers pe domenii din secolul
XIX cu Jane Austen. A fost în
Africa cu Ernest Hemingway și în
California cu John Steinbeck“. Un
masacru, pe care Roald Dahl
Story Company, societatea care

reprezintă pe deținătorii dreptu�
rilor de autor (și care este deținută
de către Netflix), le aprobă. Sunt
schimbări pe care editura nu le�a
făcut singură, ci a apelat la servi�
ciile unui adevărat comitet ideo�
logic de cenzori, Inclusive Minds,
care se descrie drept „un colectiv
pasionat de incluziune, diversi�
tate, egalitate și accesabilitate în
literatura pentru copii“.

Mulți apropiați ideologici nu
par a fi foarte deranjați, sugerând
că Dahl ar trebui mai degrabă dat
uitării cu totul, așa cum zice, de
exemplu, un comentariu al lui
Holly Thomas pe CNN sau cunos�
cutul Philip Pullman. „Dacă ne
jignește, mai bine să nu�l tipărim“,
susține autorul His Dark Mate�
rials. „Citiți în schimb acești mi �
nunați autori de azi, care nu sunt
atât de băgați în seamă, fiindcă
sunt umbriți comercial de cei pre�
cum Dahl.“

Mai multe au fost însă reac țiile
negative. „Roald Dahl nu a fost un

înger, dar aceasta este o cenzură
absurdă“, s�a indignat Salman Rus�
hdie, urmat la o zi distanță de chiar
prim�ministrul britanic Rishi Su �
nak. „Editarea selectivă a unor cu�
vinte pentru a se conforma unor
anumite sensibi lități ar putea re�
prezenta o nouă armă, foarte peri�
culoasă“, a avertizat Suzanne No �
ssel, conducătoarea PEN America,
organizație ce reunește 7.000 de
scriitori ce militează pentru liber�
tatea de expresie.

„Aceste schimbări însumează
totul, este cucerirea corect poli�
tică a culturii într�un exemplu ri�
zibil. Propaganda a învins creati�
vitatea. Mesajul (ideologic) corect
este mai important decât arta de a
povesti și nuanța, poate chiar mai
mult în cărțile pentru copii“, scrie
Tom Slater în „Spiked“. El amin �
tește că noii ideologi acordă o
atenție specială cărților și produc �
țiilor pentru copii. În ce privește
filmele și serialele, este știută recu �
noașterea publică a unor factori de

decizie a Disney a politicii delibe�
rate de a impregna producțiile
pentru copii cu ideologie LGTB sau
„antirasistă“. 

În lumea cărților pentru co �
pii, de exemplu, Dr. Seuss a fost
„anulat“ în SUA, în 2021, când
moștenitorii popularului scriitor
au anunțat că nu vor publica șase
din cărțile acestuia, pentru că
„portretizează oamenii în moduri
care sunt greșite și care pot răni“.
În schimb, editorii „corecți“ au 
inundat librăriile anglo�saxone
cu titluri precum Antiracist Baby,
Feminist Baby sau No! My First
Book of Protest. 

Astăzi, chiar și Peter Pan de�
ranjează: la Aberdeen University,
în Marea Britanie, iubita carte a
lui J.M. Barrie va fi ștampilată cu
un avertisment de tip trigger war�
ning: conducerea universității
cre de că „ciudata perspectivă a au�
torului asupra genurilor“ ar putea
șoca și jigni cititorii (stu denți). La
fel cum universitatea Northamp �
ton atrage atenția asupra perico�
lelor din 1984, iar Cambridge
asu pra operelor lui Shakespeare.
Cei de la Aberdeen par fixați pe li�
teratura pentru copii și tineri, ei au
pus astfel de avertismente pe Co�
moara din insulă a lui R.L. Steven�
son, The Railway Children de
Edith Nesbit sau Leul, vrăjitoarea
și dulapul a lui C.S. Lewis.

„Aceștia sunt oamenii care s�au
pus deasupra industriilor culturale
și a instituțiilor, idioții care nu au
nici o idee ce distrug. Cenzurarea 

literaturii nu răspunde unei ce�
reri din partea societății. Barbarii
au pătruns însă în cetate. (...) Tre�
buie să ne opunem acestui nou fi�
listinism ce s�a instalat printre
elite, împotriva vandalismului
care pozează drept progres“, scrie
Tom Slater.

„Regimul mondial de cenzură
este aici și este urât și descinde di�
rect din 1984i“, comentează cunos�
cutul Ben Shapiro de la „Daily
Wire“, care susține și el o idee pro�
pusă de mulți alții, cea de a cumpăra
pe suport fizic operele (de la cărți la
filme) care astăzi sunt mult prea
lesne alterate și cenzurate de către
deținătorii drepturilor. „Nu aveți
încredere în versiunea digitală a
cărților pe care le preferați de la
autorii clasici. Pot fi schimbate în
orice moment“, spune Shapiro. 

Unii însă nu vor să participe
la acest masacru, așa cum este
editura franceză Gallimard, care
a anunțat că nu va schimba nici o
virgulă din cărțile lui Dahl. Poate
fiindcă în Franța, scrie „Le Figaro“,
lumea culturii literare privește
foar te sever alterarea operelor de �
ja publicate, așa cum s�a văzut în
cazul eliminării cuvântului „ne �
gru“ din opera Agathei Christie
sau a lui Joseph Conrad. Editorii
francezi nu folosesc cenzorii ideo�
logici, numiți sensitivity readers, și
refuză să o amendeze pe J.K. Row�
ling pentru opiniile ei. „Un roman
de Dahl rescris nu mai este un
roman de Dahl“, conchide traducă�
toarea Bérengère Viennot. SDC

Războiul woke cu literatura pentru copii

Sunt obișnuit cu faptul că, de
mulți ani, lumea mă confundă cu
bunul meu prieten și partener
Bobo. Este o capcană previzibilă,
fiindcă suntem paronimici, dacă
paronimia poate fi acceptată și
în cazul numelor proprii. 

În articolul de azi vă voi învăța cum
să evitați confuzia între alți doi artiști:
Dan Ciotoi și Dan Cotoi. Pun pariu că

deja vi s�a părut că am scris același
nume de două ori, însă vă asigur că
nu e așa. Recunosc, aceste două per�
sonaje mai au în comun stilul muzical
și mustața, ceea ce ar putea adânci
riscul de încurcătură. Hai să despi�
căm firul cu calm. Prima dife rență
constă în faptul că Dan Ciotoi e om,
în timp de Dan Cotoi este un ditamai
motanul. Pe de altă parte, dacă dom�
nul Ciotoi ar sta în patru labe, ju�
cându�se cu nepoții și murmurân �
du�le cântecele, ar semăna și el cu un
motan care toarce fericit. Amândoi
cântă și cu chitara. Mda, e complicat.

Gata, am găsit. Diferă numele
impresarilor artistici. Dan Ciotoi este

impresariat de domnul Ienea, în
timp ce ca să dai de Dan Cotoi tre�
buie să�l suni pe domnul Sfertache,
un impresar foarte prolific, care a
adus în atenția publicului și a presă�
rat pulbere de aur peste nume pre�
cum Pisarah Brightman, Felicia
Filipussy, Gândul Mâței, The Motans
sau Motănelu Ploieșteanu. Pentru
un comision modic de douăzeci și
cinci la sută din tot ce înseamnă
viața ta, Sfertache îți garantează un
succes fulminant.

Există și diferențe de exprimare
artistică în ceea ce privește reperto�
riul muzical. Ritmurile și armoniile
seamănă, dar versificația atinge 

aspecte diferite. Dan Ciotoi cântă
despre ruperea lanțului de iubire,
despre femeia visurilor sale care într�o
zi a fugit de ele, despre piatra albas�
tră a unui ineluș sau despre un frate
care nu vrea să se lase de rele. Habar
nu am dacă Dan Cotoi are vreun
frate, deși statistica spune că o mamă
pisică face până la opt pui la o naș �
tere, dar știu că personajele cântece�
lor sale sunt mult mai elevate decât
un frate năzbâtios. Spre exemplu,
doamna Pisigmunda Freud este pi�
sihanalistă și pisihoterapeut. Dum�
neaei este expertă în a remodela cre �
ierul pisicilor defectate, vindecând
de bulimie, melancolie, depresie sau

nebunie de parte stângă cauzată de
puricele vorbitor. Pablo Motănesco�
bar este un baron columbian al tra�
ficului cu lapte praf, care se bazează
pe serviciile unui emigrant român pe
nume... dar nu vreau să spun mai
multe, fiindcă puteți vedea și asculta
toate aceste istorioare pe 31 martie,
la Sala Unirii din Iași, în cadrul spec�
tacolului de teatru Pisici 2. SDC

Îndrumar pentru evitarea confuziilor
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

803


	803_sdc_01.pdf
	803_sdc_02
	803_sdc_03
	803_sdc_04
	803_sdc_05
	803_sdc_06
	803_sdc_07
	803_sdc_08
	803_sdc_09
	803_sdc_10
	803_sdc_11
	803_sdc_12
	803_sdc_13
	803_sdc_14
	803_sdc_15
	803_sdc_16

