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INTERVIU CU NATACHA KUDRITSKAYA, PIANISTĂ INVITATĂ LA CLASSIX. DESPRE MUZICĂ ȘI RĂZBOI 

„Sper ca publicul vostru să 
profite de acest magnific festival. 
Muzica poate să încălzească inimile“

Strozzi, la virtuossisima cantatrice,
a fost prima autoare de cantate se�
culare în secolul 17 și prima femeie
compozitor a Veneției secolului 17
care și�a editat singură partiturile.
Natacha s�a născut la Perm, în
Rusia, dintr�un tată ucrai nean și o
mama tătăroaică. A trăit în Kiev,
unde a studiat la prestigioasa
școală de muzică Lisenko, cu tur�
nee în Europa și Statele Unite încă
din studenție. S�a stabilit în Franța
din 2003, unde a studiat cu repu�
tatul pianist Alain Planès. 

Ca toți ucrainenii, a avut o
relație complicată cu Rusia: aici a
câștigat concursul Rahmaninov la
Novgorod și tot de aici a plecat
pur și simplu de la repetițiile unui
concert programat în Sankt�Pe�
tersburg sub bagheta lui Teodor
Currentzis, un celebru propagan�
dist al lui Putin, în chiar zilele de
început ale invaziei rusești. 

E foarte iubită în Franța pen�
tru interpretările perlate, limpezi
și puternice din Rameau, Debussy
și Ravel. Iubește muzica de camera
și a revenit constant în Ucrai na
pentru recitaluri și concerte, iar în
2014 a cântat în mijlocul demons �
tranților din Maidan, o experiență
profund umană pe care o definește
ca fiind unul dintre cele mai im�
portante momente din viața ei. La
scurt timp după aceea a început
un turneu prin Ucraina, trecând
prin Liov, Harkov, Donețk, Severo�
donețk, Lugansk și Kiev.

Din 2015, Natacha Kudrits �
kaya face parte din catalogul Uni �
versal Music, primul ei album de
Nocturnes fiind lansat la Deutsche
Grammophon în 2015. Între înre�
gistrările ei se numără și un al �
bum cu muzica lui George Enes �
cu, înregistrat cu violonistul Da�
niel Rowland. 

E o femeie slăbuță și delicată,
dar foarte puternică atunci când
povestește despre țara ei și despre
Music Chain for Ukraine, un pro�
iect de succes al solidarității cu
artiștii ucraineni. Povestea brăță �
rii pe care o poartă peste tot, chiar
și în concerte, una făcută din oțe �
lul de la Azovstal, e una emoțio �
nantă. Am aflat�o între două repe �
tiții, atunci când am stat de vorbă
într�un interviu pentru TVR Iași
despre muzică, război, responsa�
bilitate, George Enescu, Ivry Gitlis
și încălzitul inimilor. Iată un frag�
ment decupat în exclusivitate
pentru Rubato, la „Suplimentul
de cultură“.

Natacha Kudritskaya,
mulțumesc mult pentru acest
interviu. Cum te simți la Iași, în
România, cum te simți la festi-
valul Classix? 

Mă simt foarte bine, pentru că
suntem înconjurați de muzicieni

minunați, organizarea e superbă
și ambianța concertelor e absolut
fantastică, foarte caldă în particu�
lar, și asta mă face să mă simt
foarte bine primită!

Ești pentru prima oară în Româ-
nia? Suntem foarte aproape de
Cernăuți, de Ucraina...

Da, știu asta.

Ce înseamnă astăzi Ucraina
pentru tine? 

E aproape incredibil, acum am
senzația că de�a lungul întregii
mele vieți, atât în studenție, cât și
timpul în care am pendulat între
mai multe țări, am fost obligată să
explic că vin din Ucraina și că asta
nu înseamnă o parte din Rusia. Și
toată lumea făcea mereu această
greșeală, constant. În Statele Unite
oamenii nici nu își dădeau seama
care e diferența, ei credeau că e un
fel de republică, o anexă a Rusiei,
chiar și în Europa, chiar și în

Franța, în emisiunile de radio și
televiziune, eu am precizat me reu
că vin din Ucraina, pentru că eram
excedată de faptul că oamenii nu
înțelegeau că nu e același lucru…

Ba mai mult, ești născută în
Urali, la Perm…  

Da, sunt născută în Rusia, în Urali,
dar de la trei ani am trăit la Kiev,
pentru că tatăl meu este ucrai�
nean și mama mea tătăroaică. Dar
anul trecut, într�o singură zi totul
a devenit clar: toată lumea a înțe �
les, în sfârșit, că Ucraina nu e Ru �
sia. Acum Ucraina simbolizea ză
umanul, independența 

Libertatea… 

Da, libertatea și rezistența pentru
ceea ce simbolizează valorile cele
mai importante ale Occidentului
și mai ales dreptul de a ne con�
strui propria viață și viitorul așa
cum ni�l dorim!

Am văzut aseară la concert că
porți o brățară specială... Ce e
cu ea? 

E o brățară din oțel, dintr�un
metal special, fabricată din oțelul
de la uzina de Azovstal, ultimul
bastion apărat de soldații ucrai�
neni la Mariupol, soldați pe care
astăzi îi considerăm eroi.

Da, sunt eroi…

Președintele nostru a decis să se
facă aceste brățări de oțel care se
vând în toată lumea, iar banii
sunt folosiți pentru războiul din
Ucraina.

Și tu ai făcut ceva extraordinar
pentru Ucraina, ai creat în
Franța ceea ce se numește Music
Chain for Ukraine. Poți să-mi

detaliezi?

Imediat după invazie am devenit
conștientă în ce s�a transformat
viața concetățenilor mei și ce ne
așteaptă în zilele, săptămânile și
lunile ce vor urma. Și m�am gân�
dit mai ales la colegii mei. Știu ce
înseamnă să fii artist, știu ce se în�
tâmplă cu artiștii într�o astfel de
criză, suntem practic pierduți,
pentru că într�o astfel de situație
nu e primordial pentru un guvern
să se ocupe de artiști. Și asta e de
înțeles, evident, în timp de război.
Și cred că e într�un fel obligația
noastră, ca ucraineni care trăiesc
în străinătate, care duc o viață
confortabilă, de a face ceva. Așa că
am creat această structură de aju�
torare pentru artiști, mai întâi în
Belgia, apoi în Franța, pentru că
eu am cântat mult în Belgia și am
multe contacte cu diverse festiva�
luri și săli de concerte de acolo.
Am creat acest grup cu muzicieni
și mai ales impresari și organiza�
tori de spectacole și oameni sim �
pli care au dorit să se implice în
cauză. 

Astfel am organizat foarte
multe spectacole în care am invi�
tat muzicieni, dansatori și în spe�
cial artiști tineri, pentru care am
organizat o serie de cursuri pen�
tru studenții ucraineni. Aceștia au
petrecut stagii de câte două luni
în Franța, unde au studiat cu cei
mai buni profesori. Am creat in�
clusiv un cor al refu giaților ucrai�
neni, exclusiv feminin, pentru că
bărbații au rămas în țară. E un
proiect foarte frumos și care re�
flectă într�adevăr realitatea, rea�
litatea noastră: sunt fe mei singu� 
re și necăjite, cu multe griji, care
se gândesc la soții lor rămași aco �
lo. Dar în același timp sunt și
amuzante! Sunt pline de viață și
extrem de curajoase. 

Pentru prima oară la Classix Iași, pianista ucraineancă Natacha
Kudritskaya a fost protagonista a două seri camerale. A inter-
pretat partituri de Beethoven și Brahms alături de violonistul

Daniel Rowland și membri ai ansamblului danez Esbjerg, 
dar și o elegie contemporană cu parfum modal de Andrea 
Tarrodi, un omagiu adus Barbarei Strozzi. 
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Și în România refugiații ucrai-
neni au fost bine primiți.

Îmi imaginez. În toate țările ve�
cine Ucrainei s�a întâmplat asta, cu
valuri enorme de refugiați ucrai�
neni. Cred că e greu pentru aceste
țări să�i primească, dar mai e și
faptul că ucrainenii nu vor să plece
prea departe de locul lor natal.
Toți cu care vorbesc, îmi spun
același lucru: nu vreau să mă mut
într�un loc în care să o duc mai
bine, vreau ca atunci când războiul
se termină să mă întorc și să�mi re�
construiesc țara. Cred că, psiholo�
gic vorbind, nouă, ucrainenilor, nu
ne face bine să plecăm prea depar �
te, de asta s�au oprit majoritatea în
apropiere, în Polonia, în România,
Slovenia sau Slovacia.

Din câte știu fratele tău a rămas
în Ucraina.

Da, fratele și tatăl meu. Iar mama
e în Paris. 

Cum te simți când familia ta e
acolo unde e război? 

E un motiv constant de îngrijo�
rare.

Țineți legătura, sunt bine? 

Da, vorbim zilnic. Ei nu sunt bine,
cine e bine acolo? Sunt momente
în care sunt foarte furioși, e ca într�un
montagnes russes, sunt furioși și
în același timp toată lumea e opti�
mistă. Știm că nu e decât o ieșire
din acest război. Toată lumea o
știe, trebuie să câștigăm, e doar o
chestiune de timp. Dar din neferi�
cire și una de pierderi de vieți
omenești…

Da… din nefericire. Tu ești muzi-
cian, Natacha. Ai cântat și cânți
cu artiști din Franța, din Româ-
nia, dar și din Rusia. Ce crezi
despre partea cealaltă? Ce păre-
re ai despre boicotul prin care
trec artiștii ruși în Europa în mo-
mentul de față?

Cred că e important. E un mesaj
important. Înțeleg că nu ei au creat
războiul, e un mesaj pe care îl aud
de la începutul invaziei, „nu e vina
mea“. Doar că e un conflict de o
mare amploare, iar ei reprezintă
Rusia, ceea ce numesc „ma rea cul�
tură rusă“, și trebuie să se simtă
responsabili. Adesea mulți ruși,

chiar dintre cei care trăiesc în Eu�
ropa, încearcă să ignore acest răz�
boi. Nu discută între ei despre asta.
Când mă întreabă „cum merge“, eu
răspund „nu merge“ ( comment ça
va – ça va pas). „Dar dincolo de
asta?“ „Nu există dincolo de asta“, le
spun. Trebuie să înțeleagă că noi îi
considerăm responsabili pentru
toată tăcerea lor. E un mod de a îi
face să înțeleagă că e momentul
când trebuie să vorbească despre
asta. Nu mă simt bine când un tânăr
nu e lăsat să se înscrie la un con�
curs, dar fără asta nu va înțelege de
ce se întâmpla așa și nu își va pune
întrebările potrivite. Poate i se va
explica, poate va citi puțină istorie
și se va interesa mai mult despre
acest conflict, pentru că, în acest
moment, ei trăiesc cu ochii închiși. 

E o chestiune de 
responsabilitate…

Da... Acum suntem cu toți respon�
sabili pentru toți acei morți... Cu
toți...

E o chestiune de asumare a res -
ponsabilității. Să ne întoarcem

la muzică, să ne întoarcem la
Classix Festival. Ai cântat 
Cvartetul cu pian nr. 3 de
Brahms aici la Iași, în seara inti-
tulată Romantic Rendez-Vous,
alături de membri ai Esbjerg 
Ensemble și în special alături 
de bunul tău prieten, violonistul
Daniel Rowland. Cu el ai 
înregistrat în 2017 pentru 
Challenge Records un disc cu
muzică de George Enescu, pe
care se află și Impresii din copi-
lărie. Ce crezi despre muzica 

lui Enescu? 

E o lume aparte! Una fantastică!
Atunci îi când vezi progresiile ar�
monice, atunci când vezi cum își
schimbă limbajul, de la cel ro�
mantic, pe care l�a utilizat poate
mai mult în tinerețe, până la cel
atât de personal, impregnat într�un
mod atât de prezent de folclorul
românesc.. 

Da, de la rapsodii până la cea
de-a treia sonata în caracter po-
pular românesc…

Bineînțeles! Atunci când am des�
chis pentru prima oară această
partitură (Sonata a treia pentru
pian și vioară „în caracter popular
românesc“ n.m.), ce angoasă! Ce
cantitate de informație se află în
partiturile sale, cu câte o indicație
pentru fiecare notă… 

Da, era foarte meticulos în 
scriitură.

Da, indicații foarte precise, dar de
fapt muzica sa are un caracter im�
provizatoric esențial și e aproape
per fect când ajungi să le pui îm�
preună! Sună ca un muzician tzi�
gane! N�ai nimic altceva de făcut,
trebuie doar să cânți notele care sunt
scrise! E o superbă complicitate... 

Așa este, în special pentru vioa-
ră, instrument pentru care el a
scris în această sonată o notație
în sferturi de ton.

Exact. Și pentru a ajunge la asta e
o muncă foarte laborioasă...

E dificil de cântat Enescu, nu? 

Da... și nu! Odată ce ți�ai însușit
materialul, tehnic vorbind, ai atât
de multă libertate! Și m�am simțit
foarte bine cu Daniel înregistrând
muzica asta! Pentru noi, ca artiști,
a fost o încântare! 

Am fost fericiți să avem la Iași în
Classix Festival artiști ca tine și
Daniel...  Știu că pe parcursul
formării sale Daniel a studiat în-
tre alții și cu Ivry Gitlis, violonis-
tul care, la rândul său, a fost ele-
vul lui George Enescu. Știu că și
tu ai cântat cu marele Ivry,
când va în 2011 la Stiftffestival 
în Olanda.

Da, festivalul olandez al lui Da�
niel... Avea 90 de ani, dar venea să
fie cu noi în festivaluri, să cânte
cu noi! Era o prezență minunată,
pentru că avea un umor absolut
nebun, care te îmbogățea! Nu a
fost doar faptul că am cântat cu
un mare violonist. Era o expe rien �
ță specială, era un om pe care nu
puteai să�l prinzi. La început nu
înțelegeam nimic din glumele
sale. A fost un om cu un suflet
imens care și�a lăsat amprenta
asupra tuturor celor cu care a in�
trat în contact! 

Da, L’âme et la corde (Sufletul și
coarda), titlul biografiei sale!

Așa este, am citit�o! 

Îți mulțumesc mult pentru acest
interviu, mă bucur că ai fost cu
noi Classix, în această ediție de
festival cameral la Iași. A fost o
plăcere! Și sper să te revedem
curând în România! Care e me-
sajul tău pentru publicul din Ro-

mânia? 

Sper ca publicul vostru să profite
de acest magnific festival Aveți o
șansă incredibilă să aveți atât de
mulți muzicieni veniți de peste
tot din lume, din culturi diferite!
În plus, muzica poate să încăl�
zească inimile, iarna e puțin frig
aici! SDC
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Continuăm Jurnalul.

Duminică, 26 februarie
O notă de acum opt ani: „Acum,
după ce am vizitat pe îndelete Mi�
zilul, pot să afirm – în trena lui
Ilia Arnoldovici Fainzilberg, mai
cunoscut drept Ilf, sau chiar a lui
Evgheni Petrovici Kataev, mai cu�
noscut drept Petrov – că, la fel ca
în cazul orașului Pișceslav: E greu
de crezut în existența unui oraș ca
Mizilul, dar el există, lucru de care
nu se poate face abstracție“.

Încă o notă de acum opt ani:
„Dăm să ajungem la Casa Memo�
rială «Ion Minulescu», tocmai
prin Cotroceni – stătea bine poe�
tul acesta, avea o situație –,
numai că e inventar la Casă și
până marți nu se poate vizita. Vor�
bim cu o doamnă care ne dă pe o
altă doamnă – Victorița –, să vor�
bim cu ea. Nimic. Nu se poate.
Intransigență. E greu să reașezi o
casă de poet, ce știm noi?, mai ales
când a fost unul cu stare, care
avea în proprietate picturi, scul�
pturi, fotografii inedite, tot felul.
Haideți, doamnă, că, la bază, și eu
tot poet sunt. Ciuciu! Rămâne

pentru marți, atunci, ce să facem?,
uite așa, așa, sărut mâna, doamna
Victorița, la revedere“.

O notă de acum cinci ani:
„Pilda zilei ne vine de la prietenul
meu, Sorinel din Teleorman. Sta�
bilit momentan la Bârlad. Și zice
Sorinel: «De patru ori în fiecare zi,
cu seriozitatea unui tren personal
din spațiul rural elvețian, cobor
în fugă trei etaje și mă strecor în
spatele blocului din Bârlad, ju �
dețul Vaslui, unde aștept trecerea
iernii. O fac de dragul cățelei
mele, Zeta, care își depune entu�
ziast excrementele pe un pătrat
de iarbă înnămolită, folosit ca
parcare de posesorii de Ford
Mondeo sau Volkswagen Passat și
ca loc de întoarcere de căruțașii
aflați în goana după fier vechi. Ce
aveți în punga aia, mă interoghează
contrariat un puști cu ochelari care
trăgea dintr�o țigară lângă Evi �
dența Populației, unde a fost am�
plasat, recent și inspirat, un coș de
gunoi. Fecale, tati, răspund sigur pe
mine. Ochelaristul mă fixează in�
tens și face un gest întâlnit doar la
câinii nedumeriți, își întoarce
capul într�o parte, încercând să

schimbe perspectiva și poate să
înțeleagă ceva din cele ce se petrec:
Dar... sunteți din străinătate?

Nu, tati. Sunt din Teleorman,
îi zic eu. Sunteți primul pe care îl
văd, revine el ambiguu. După
această convorbire, tinerii care se
adună acolo – uneori pentru un
barbut pe câțiva lei la lumina te�
lefoanelor inteligente, alteori
întru poștirea unei țigări după
școală – mă salută cu respect, râd
la glumele mele și îmi mărturi�
sesc adesea că așa ceva ei n�au
mai pomenit»“.

Aniversăm astăzi șase ani de
la această harfă superbă: „O buzo�
iancă a fost victima unei escro�
cherii pusă la cale de un individ
care s�a dat drept reprezentantul
unui centru comercial. Femeia a
dat un lanț și o verighetă de aur
pentru un aparat de masaj și o ră�
zătoare. Ea nu poate explica ce a
fost în capul ei, dar precizează că
bărbatul care a înșelat�o «arăta
foarte bine, chiar impecabil». Es�
crocul a păcălit�o pe femeie că
aparatul de masaj a fost premiat
de însuși Raed Arafat. Răzătoarea
a fost mai mult ca un bonus“.

Sâmbătă, 25 februarie
Pe domnul Șora l�am văzut o sin�
gură dată și nu am vorbit nicio�
dată. Avea o sută de ani și mergea
cu metroul. Venise toamna și
purta pălărie. Era, pesemne, oc�
tombrie. Eram la Piața Romană.
Era aglomerat în metrou, domnul
Șora părea să fie singur, nu cred că
în clipa aia călătorea cu cineva, că
era însoțit. Sau nu mi�am dat eu
seama. Era de o eleganță care con�
trasta izbitor cu restul oamenilor
din subteran, de parcă venise din
alt secol, ceea ce era adevărat. 

Era și o oră la care metroul
era plin de adolescenți, de tineri,
de studenți și domnul Șora îi pri�
vea și zâmbea într�un fel pe care
nu l�am uitat, ca și cum era plin de
înțelegere față de zgomotul acela
tineresc, căci erau și foarte gălă �
gioși. Părea și singurul dintre noi
care ajunsese deja la suprafață. 

Chiar dacă nu aș fi știut cine
e, omul acesta oricum rămânea cu
tine, era pur și simplu din alt film,
un altfel de om, dintr�un alt mate�
rial uman, dintr�o altă epocă, era
diferit și se vedea că era mai bun.

Stăteam amândoi în picioare
și ne țineam de barele metalice.

Metroul era, cum spuneam, teribil
de aglomerat. Nu părea să fie de�
ranjat de acest amănunt, ba chiar
dimpotrivă. Mi�am zis în gând:
iată un om care iubește viața așa
cum e ea. L�am salutat din cap, a
continuat să zâmbească, eu am
coborât la Universitate și domnul
Șora a mers mai departe și asta a
fost tot.

Vineri, 24 februarie
Nu știu de ce, dar uneori regret
că nu e și Ciolacu doctor. Era fru�
mos ca Marcel să fie doctor în
economie, în finanțe, în portofe �
le, ceva.

De unde avea consilierul PSD
apă caldă să facă duș cu ea? Apă
caldă? În sectorul 1 al capitalei
României? Mai rar.

Dormi liniștit, doctorii Ciu�
că și Bode guvernează pentru 
tine. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnalul mizantropului nomad (19)

Mihaela Miroiu despre Aripi și rădăcini
la Sibiu și Hunedoara 

Mihaela Miroiu își va întâlni
cititorii din Sibiu și Hunedoara,
cu prilejul lansării volumului
Aripi și rădăcini, apărut de cu�
rând la Editura Polirom.

Sibiu
Miercuri, 8 martie, ora 18.00, Sala
American Corner, Biblioteca Ju �
dețeană Astra Sibiu (Str. George
Barițiu, nr. 5/7)

Vor vorbi, alături de autoare,

Mioara Goian, Elfriede Dörr, Mi�
nodora Sălcudean.

Partener al evenimentului:
Librăria Humanitas „Constantin
Noica“ Sibiu

Hunedoara
Vineri, 10 martie, ora 17.00, Gale�
ria de Arte Hunedoara

Vor vorbi, alături de autoare,
Otilia David, Maria Bucur, Viorica
Aioanei, Carmen Hărău, Irina Radu.

Eveniment organizat de Pri�
măria Municipiului Hunedoara,
în parteneriat cu Galeria de Arte
Hunedoara și Editura Polirom.

O experiență de�o viață îm păr �
tășită pe parcursul a două decenii
de interviuri atent culese – aceas �
ta este promisiunea volumului
Aripi și rădăcini. Partea întâi, 

preponderent autobiografică, nu
oferă doar o cheie în înțelegerea au�
toarei ca intelectuală feministă și
femeie, ci, prin aceasta și istoria ei,
pune într�o lumină nouă ideile care
au consacrat�o și motivațiile din
spatele lor, dezvăluindu�le rădăci�
nile într�o manieră părintească, de�
zarmându�te, provocându�te să
empatizezi și să pui problema altfel.
Partea a doua, axată pe teme de
etică politică, pe „traiul cotidian în
cetate“, dezvăluie viciile și neajun�
surile sistemului, cauzele inegali �
tăților și nedreptățile cu care ne
confruntăm zi de zi, oferind toto�
dată soluții alternative și exemple
personale de bune practici.

MIHAELA MIROIU, filosoafă,
politologă, scriitoare. A fost prof.
dr. și conducătoare de doctorat în

științe politice la Școala Națională
de Studii Politice și Administrative
(SNSPA). Coordonează colecția
„Studii de gen“ a Editurii Polirom.
Volume publicate: Gândul umbrei.
Abordări feministe în filosofia con�
temporană (1995; ed. a II�a, Editura
Polirom, 2020), Jumătatea anonimă.
Antologie de filosofie feministă
(1995), România. Starea de fapt (în
colab., 1997), Societatea retro (1999),
Introducere în etica profesională (în
colab., 2000), Politici ale echității de
gen. Ghid pentru învățământul uni�
versitar din Europa Centrală și de
Est (2003), Cu mintea mea de femeie
(2017), Birth of Democratic Citizen�
ship: Women and Power in Modern
Romania (în colab., 2018; ed. rom.:
Nașterea cetățeniei democratice.
Femeile și puterea în România 

modernă, 2019), Povestiri despre
Cadmav (2021). La Editura Polirom
a publicat: Învățământul românesc
azi (în colab., 1998), Lexicon feminist
(editoare, în colab., 2002), Patriarhat
și emancipare în istoria gândirii po�
litice românești (editoare, în colab.,
2002), Convenio. Despre natură, fe �
mei și morală (ed. a II�a, 2002), Dru�
mul către autonomie. Teorii politice
feministe (2004), R’Estul și Vestul
(în colab., 2005), Neprețuitele femei.
Publicistică feministă (2006), Din�
colo de îngeri și draci. Etica în poli�
tica românească (2007), Nașterea.
Istorii trăite (coord., în colab., 2010),
Ideologii politice actuale. Sem �
nificații, evoluții și impact (coord.,
2012), Mișcări feministe și ecologiste
în România (1990�2014) (coord.,
2015). SDC
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2024 va fi un an cu patru rânduri
de alegeri, iar partidele încep să
dezvăluie strategiile cu care vor
aborda anul electoral care se
apropie. Cel mai grăbit pare
USR, care dă semnalul regrupării
forțelor de dreapta în fața asal�
tului PSD și PNL. În tabăra pute�
rii, nimic nu e decis în privința
unor eventuale liste comune,
însă USR, indiferent de formula
în care vor merge liberalii și so�
cial�democrații, trebuie să în�
cerce să preia inițiativa.

Scena politică, după cum amin�
team și cu alte ocazii, este blocată
de ceva timp, PSD și PNL încer�
când să țină la mantinelă restul
formațiunilor. În această situație,
USR nu are de ales. Scorul de 12�
13 la sută pe care îl indică în pre�
zent unele sondaje de opinie nu
oferă prea multe perspective pentru
USR. Ori rămâne un partid de ran�
gul doi, care stă veșnic în opoziție,
ori încearcă să intre într�o nouă
construcție și să atace supremația

PNL pe zona de dreap ta. Liberalii
vor avea de explicat electoratului
de ce au preferat alianța la guver�
nare cu PSD, iar USR vrea să re�
prezinte alternativa, prin forma� 
rea unui bloc politic alături de
PMP și Forța Dreptei.

Semnalul a fost dat deja. Avem
o declarație a liderului USR Cătă�
lin Drulă, care a vorbit despre ne�
cesitatea constituirii unui pol de
dreapta. Însă, mai important,
USR, PMP și Forța Dreptei încep
să se așeze în spatele lui Nicușor
Dan la capitală. Una dintre bătă�
liile cele mai importante se va da

la București, probabil în tre Ni �
cușor Dan și Gabriela Firea. Între�
barea e ce vor face liberalii. Dacă
PNL o va susține pe Firea de la
PSD, jocul e închis, pentru că nu
văd cum Nicușor Dan și�ar mai
recâștiga mandatul. Pentru PNL
însă ar fi o catastrofă în planul
imaginii, iar sprijinul pentru
Firea ar echivala cu o trădare pe
față a electoratului de dreapta din
București. Dar este vehiculată și
varianta ca, în cazul unor liste co�
mune PNL�PSD, Firea să nu intre
în joc, iar candidatul să fie chiar
liderul PSD Marcel Ciolacu. Aces �
ta are nevoie de o victorie politică
importantă pentru a�și întări pozi �
ția în partid, iar primăria Bucu �
rești este trofeul de care șeful PSD
are nevoie. 

Revenind la strategia dreptei
non�PNL, un bloc politic USR –
PMP – Forța Dreptei, avându�l
candidat la primărie pe Nicușor
Dan, s�ar duce binișor spre 25 la
sută, dar, un lucru mai important,
alianța ar fi un semnal important

și pentru restul țării, în special
pentru urbanul mare. USR va avea
suficientă muniție electorală în
2024 și, chiar dacă va exista un
blocaj mediatic pe televiziuni,
partidul are destule alte variante
pentru ca mesajele să ajungă la
electorat. În plus, experiența lui
Ludovic Orban pe organizare con�
stituie un avantaj pentru mai
puțin rodata echipă de conducere
de la USR. Marea problemă este că
atât la PMP, cât și la Forța Dreptei
se regăsesc multe figuri compro�
mise, care nu au ce să mai caute în
politică. Acesta va fi punctul slab
al unei eventuale alianțe USR –
PMP – Forța Dreptei, care poate
stârni animozități în teritoriu, mai
ales printre useriști.

În tabăra puterii, lucrurile
rămân confuze în privința strate�
giei pentru 2024. PNL, în formula
actuală cu Nicolae Ciucă lider de
partid, ar fi mai degrabă interesat
de o alianță cu social�democrații.
Într�o asemenea ipoteză, partidul
s�ar putea ascunde de confrunta�
rea dură cu electoratul. Dacă va
merge singur, PNL cu greu va
avea ce să spună în campanie. În
PSD nu va putea lovi, la guverna �
re liberalii au stat deja ani buni,

așa că nu prea vor avea te me cre�
dibile de campanie. PNL s�ar
putea duce spre 15 la sută dacă va
merge singur, iar în aceas tă
situație un scor peste așteptări
obținut de PSD i�ar face pe social�
democrați să gândească să for�
meze singuri guvernul, even tual
prin cooptarea unui grup de par�
lamentari de la AUR.

PNL are și altă variantă, pu �
țin probabilă, a unei rupturi de
PSD. Asta înseamnă debarcarea
lui Ciucă și instalarea unei con�
duceri care să pornească bătălia
cu social�democrații. Scenariul
are mici șanse de reușită, pentru
că în teritoriu liberalii vor să ră�
mână la guvernare, nu să treacă
în opoziție. 

Posibil așadar ca în 2024 să
nu mai vedem o fărâmițare exce�
sivă a voturilor, iar partidele mici
să caute umbrele pentru a nu
risca rămânerea pe dinafara Par�
lamentului. 

Dacă PNL și PSD nu vor mer ge
pe liste comune, va fi o bătălie
aspră în trei, adică între liberali, so�
cial�democrați, blocul de dreap ta
creat în jurul USR și AUR. Chiar
dacă PSD rămâne favorit, este loc
de mari surprize. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Primele regrupări politice

Din când în când pe rețelele so�
ciale se deschide obsesiv subiec�
tul apetenței pentru lecturi a
românilor, eventual în compara �
ție cu alte națiuni. De fiecare dată,
deși m�am obișnuit cu comenta�
riile, majoritatea previzibile, nu
mă pot stăpâni să nu le urmăresc
unul după altul. E un subiect sen�
sibil, care mă zgândărește.

În ultima vreme am detectat o
ușoară, dar constantă nuanțare a
atitudinilor: dacă de obicei co�
mentatorii deplâng calitatea
(proastă, desigur) a învățămân �
tului românesc, care distruge
inteligențe (!), sau revitalizează în
cheie cioraniană excepția cultu�
rală românească (vai de curul
meu, vai de cozonacul meu, cum
sintetiza această viziune eseistul
ieșean Luca Pițu), mai nou s�au
înmulțit comentariile care trans�
feră parțial responsabilitatea – că
nu�i pot spune „vină“ – și asupra
scriitorilor români, care nu știu
sau nu pot să scrie pe gustul și
înțelesul publicului larg. Ideea nu

e absurdă și merită comentată:
dacă autorii, izolați în turnul lor
de fildeș sau de ciment dintr�un
apartament de bloc, concep opuri
joyceene ori proustiene, poeme
absconse și încifrate, care pretind
să fi citit trei biblioteci de litera�
tură și filosofie pentru a le înțe �
lege, cum să�i stârnească interesul
pentru literatură omului normal?
Altfel spus, românii citesc puțină
literatură (română) pentru că
scriitorul autohton nu scrie cu
gândul la ei, ci la empireul nemu�
ririi artistice. Asta spre deosebire
de scriitorii străini, care cunosc
publicul mai mult decât cei din
România, îi înțeleg gusturile și știu
să își pună mesajul artistic într�o
formă plăcută, agreabilă, capti�
vantă. În esență, cam asta e ideea
ce mi s�a părut că se insinuează
treptat în comentarii.

Argumentația e tot o versiune
a complexului de inferioritate au�
tohton, doar că accentul se depla�
sează de la un public presupus
neinstruit (ceea ce e o exagerare)
la un creator presupus elitist

(ceea ce s�ar putea să fie tot o exa�
gerare). Sigur, scriitorul, artistul
în general, elitist prin însuși actul
creației, ar putea afirma că arta
lui e, știu eu, o formă de confrun�
tare personală cu lumea și
existența, o încercare de a explora
ființa și misterele ei în moduri ne�
maiîntâlnite până acum, că pro�
dusul artistic nu trebuie legat
neapărat de numărul de cititori
ori de cifrele de vânzări. La urma
urmei, van Gogh n�a pictat pentru
publicul larg, n�a făcut tablouri în
serie cu cerbi în pădure sau ca�
dâne pe covoare, nu și�a comer�
cializat arta – și totuși azi lu �
crările lui se vând cu sume între
zece și o sută de milioane de do�
lari. E drept, sunt cumpărate tot
de un public elitist și avut (poate
și snob), numai că, din perspec�
tiva artistului, destinul operei
sale, odată realizată, e deja o altă
problemă, care poate că nici nu�l
mai interesează. Dar oare așa să
stea lucrurile și cu scriitorii – cu
scriitorii români – cu majoritatea
scriitorilor români, în contrast cu

autorii străini traduși la noi?
Îmi amintesc acum cazul pro�

zatoarei poloneze Olga Tokar�
czuk, tradusă inițial în România
la Editura Polirom cu două ro�
mane: Călătoria oamenilor Cărții
în 2001 și superbul Străveacul și
alte vremi în 2002. Ambele vo�
lume s�au vândut foarte slab, spre
nedumerirea multor critici și co�
mentatori, asta în vreme ce în
Franța aceleași cărți se aflau săp�
tămâni în șir în topul vânzărilor
de carte. Desigur, după ce autoa�
rea a devenit tot mai vizibilă în
spațiile culturale „care contează“,
în special în cel anglo�saxon, și a
fost recompensată cu premii im�
portante – culminând cu Nobelul
din 2018 –, numărul cititorilor a
crescut corespunzător și la noi.
Nu excesiv, dar corespunzător –
după posibilitățile unei culturi ca
a noastră: a fost reeditată, i s�au
tradus și alte volume... Nu poți să
nu te întrebi dacă selecția făcută
de publicul autohton nu e făcută
prin reflexie, după ecourile succe�
selor de dincolo de graniță –
adică dacă neîncrederea noastră
cronică în produsele autohtone
nu se extinde cumva și asupra
producției artistice. Știu: un film
ca Nea Mărin miliardar sau, mai
nou, Teambuilding adună mult,

mult mai mulți spectatori decât,
să zicem, Polițist, adjectiv ori Sie�
ranevada, dar arta are nenumă�
rate forme, inclusiv cea de diver�
tisment, așa cum și gusturile pu�
blicului sunt din cele mai diverse.
Lipsa unui public de elită pentru
arta de elită nu presupune obli �
gația scriitorului de a se „vinde“,
așa cum presupunea odinioară
obligația de a scrie pe înțelesul
clasei muncitoare.

Iar eu cred în continuare că li�
teratura română (atât proza, cât și
poezia) trece printr�una din cele
mai faste perioade ale sale și este
de o diversitate și bogăție compa�
rabile cu cea din perioada interbe�
lică, ba chiar la un nivel superior
acesteia. Cititori să fie. Dar despre
asta o să mai vorbim – cum facem
oricum de atâta vreme. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Scriitorii și publicul
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ChatGPT, noua tehnologie care
folosește modele lingvistice pro�
funde și neurale pentru a crea
conversații cu inteligența artifi�
cială a devenit jucăria preferată a
omenirii, iar joaca nu pare să se
termine prea repede. Mai mult
decât atât, Microsoft, unul dintre
investitorii majori (alături de
Elon Musk) în compania OpenAI,
dezvoltatorul ChatGPT, a inte�
grat deja, în variantă beta (încă
fără să fie accesibilă publicului
larg), tehnologia în motorul său
de căutare, deloc popularul Bing,
concurent al Google. Cert este că
azi toată planeta gonește spre a
culege roadele integrării inte �
ligenței artificiale în cât mai
multe domenii online. Comerțul
online sau marketingul deja folo�
sesc mijloacele ChatGPT pe scară
largă și vor mai urma și altele. 

Tot conversând cu „robotul“ (des�
pre care am scris destul – poate
prea? – entuziast în urmă cu ceva
luni), am înțeles însă că, tot antre�
nându�se cu folosirea limbii ro�
mâne, reușește să replice limbajul
de lemn la un nivel extraordinar.
Sunt liniștit acum să constat că
ChatGPT va duce mai departe pe
cele mai înalte culmi de progres
cea mai pură, dură și neostenită
limbă de lemn românească. Iar cel
mai adesea se simte „obligat“ să o
facă atunci când este rugat să se
adreseze în limbajul politicienilor. 

Vă avertizez că ceea ce urmea �
ză să citiți vă poate afecta emoțio �
nal și că este bine să vă feriți să
citiți cu voce tare următoarele rân�
duri. Voi reda conver sația mea cu
ChatGPT pe diverse teme „la zi“. Ba
chiar vom încerca să îi vedem și
care�i este talentul poetic. 

G.O.: Imaginează�ți că ești un
politician din Iași. Scrie, te rog, o

urare adresată oamenilor muncii
din Iași, care să reliefeze dârzenia
și hotărârea lor în a clădi o socie�
tate mai bună și mai prosperă.
Pune accentul, te rog, și pe rolul
muncii ieșenilor în îndeplinirea
planului cincinal.

Chat GPT: Stimați ieșeni, în
această zi specială, dedicată mun�
cii și muncitorilor, doresc să vă
adresez cele mai calde felicitări și
urări de bine! Sunteți inima și
forța vie a orașului nostru, ade �
vărații eroi ai societății noastre. În
fiecare zi, prin munca voastră
îndrăzneață și determinată, clădiți
un Iași mai bun și mai prosper.

Vă asigur că vă apreciem în
mod deosebit și că suntem recu�
noscători pentru eforturile pe
care le depuneți pentru dezvolta�
rea orașului nostru. Voi sunteți
cei care îndeplinesc planul cinci�
nal, care contribuie la creșterea
economică și la îmbunătățirea ni�
velului de trai pentru toți cetă �
țenii noștri.

Fără munca voastră, proiectele
noastre de dezvoltare nu ar fi posi�
bile. Prin dedicarea și dăruirea voas�
tră, Iașiul este astăzi un oraș modern,
cu oameni talentați și cu perspective
economice clare. Sunteți cei care
faceți posibilă îndeplinirea planului
cincinal, iar pentru asta vă suntem
profund recunoscători.

Așadar, stimați ieșeni, sărbă �
toriți�vă munca și realizările de până
acum. Vă încurajez să conti nuați să

fiți dăruiți și dedicați, să continuați
să construiți un Iași mai bun și mai
prosper. Vă asigur că guvernul nos�
tru va fi mereu alături de voi, pen�
tru a vă sprijini și pentru a vă apre �
cia la justa valoare.

La mulți ani, dragi muncitori!
Să fiți sănătoși, fericiți și cu suc�
ces în tot ce întreprindeți!

G.O.: Scrie o poezie închinată
planului cincinal, conducătorilor
Iașului și muncitorilor din Iași!

Chat GPT:
În Iași, orașul muncii dăruitoare, 

Planul cincinal, născut dintr�o
mare dorință,

E înfăptuit cu sârg și muncă 
de onoare,

De lideri și muncitori, 
cu ini mă dreaptă.

Acest plan ne arată o lume 
mai frumoasă,

Cu oameni binecuvântați 
și inimi îmbietoare,

Unde fiecare dintre noi are parte
de o muncă voioasă,

Și o viață împlinită, cu 
libertate�n zbor.

Conducătorii Iașului, cu 
sim țirea�n inimă,

Au pus planul în acțiune, 
cu gândul spre viitor,

Și astfel, muncitorii au prins 
a fi într�o simbioză,

Iar orașul nostru Iași a devenit
un templu de aur.

Fiecare zi ne aduce pași 
mai mari,

În această cursă spre o viață 
mai bună,

Muncim cu inima la locul 
nostru de muncă,

Spre a clădi un viitor strălucit 
și deplin de lumină.

Planul Cincinal, pe calea 
lui dreaptă,

Ne aduce visul împlinit 
într�o lume mai curată,

Cu muncă și devotament, Iașiul
nostru are putere,

Și prin efortul tuturor, ajungem
la fericire și prosperitate.

G.O.: Ești un politician din
Iași. Adresează ieșenilor o urare
potrivită prin care să le insufli în�
credere și mândrie.

Chat GPT: În calitate de politi�
cian din Iași, doresc să vă adresez
un mesaj de speranță și încu ajare.
Suntem o comunitate puternică și
mândră, cu o istorie bogată și 
oameni talentați și ambițioși. În
ciuda provocărilor cu care ne
confruntăm în prezent, trebuie să
rămânem uniți și să ne concen�
trăm asupra viitorului nos tru
comun.

Sunt convins că, prin eforturi
comune și prin colaborare, putem
depăși orice obstacol și putem con�
strui un oraș și o comunitate mai
puternice și mai prospere. Să fim
mândri de identitatea noastră 

culturală, de patrimoniul nostru
istoric și de succesele noastre 
colective.

Haideți să lucrăm împreună
pentru a ne dezvolta comunita�
tea, pentru a crea locuri de
muncă, pentru a sprijini tinerii în
educa ția lor și pentru a îmbu �
nătăți viața noastră de zi cu zi. În�
crederea, mândria și solidarita�
tea sunt valorile care ne definesc
și care ne vor ajuta să ne atingem
obiectivele.

Să ne simțim mândri de ora �
șul nostru și să avem încredere în
forța și în capacitatea noastră de
a face Iașiul un loc mai bun pen�
tru toți!

P.S. Am avut și o cerere mai
ciudată, la care „robotul“ a dat un
răspuns foarte bun, dovedind mai
mult simț civic decât mulți dintre
concetățenii noștri. 

Provocarea mea, G.O.:Spune�mi
care sunt motivele principale
pentru care politicienii Iașului
trebuie apreciați, iubiți, stimați
și dacă este o idee bună să li se 
ridice statui atunci când sunt 
în viață.

Chat GPT: Este important să
subliniem că politicienii Iașului, ca
și politicienii din alte părți ale
lumii, ar trebui să fie apreciați,
stimați și respectați dacă își des �
fășoară activitatea în conformita�
te cu valorile democratice și își
asumă responsabilitatea pentru
binele comunității pe care o repre�
zintă. Însă, nu este întotdeauna o
idee bună să li se ridice statui po�
liticienilor atunci când sunt încă
în viață, din mai multe motive:

Statuile ridicate în timpul
vieții politicienilor ar putea fi
considerate ca fiind un mod de
auto�promovare și de consolidare
a puterii. În acest caz, statuile pot
fi percepute ca fiind simboluri ale
regimurilor autoritare și dictato�
riale, în care politicienii își asumă
un cult al personalității.

De asemenea, este important
să evaluăm în mod obiectiv con �
tribuția politicienilor la dezvolta�
rea orașului și să luăm în con �
siderare și eventualele critici sau
eșecuri în activitatea lor. În acest
sens, este important să nu ideali�
zăm politicienii și să fim conș �
tienți de faptul că aceștia sunt, în
cele din urmă, oameni și pot co�
mite greșeli. SDC

Robotul, limba de lemn și simțul civic

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Un studiu publicat de „New York
Times“ pe tema puterii noastre
de concentrare într�o lume do�
minată de vizualitate și de flu�
xuri care se întretaie și amplifică
exponențial arată că în prezent
nu reușim să ne menținem
atenția medie asupra unui mate�
rial mai mult de 47 de secunde. 

Cercetarea care a stat la baza aces�
tor concluzii, destul de îngrijoră�
toare, s�a derulat într�un interval
de timp revelator ca durată, în care
progresul tehnologic și rostul ma �
șinăriilor deștepte în viețile noastre
s�au accelerat considerabil. 

Măsurătorile au debutat în
2004, moment în care subiecții
erau capabili să se focalizeze circa
2,5 minute/ material/ operațiune.
După mai puțin de un deceniu, în
2012, timpul a scăzut substanțial,
la 75 de secunde, curba menținân �
du�se descendentă până la sub un
minut. Care ar fi explicația? Un
cumul de factori, desigur, domi�
nant fiind bombardamentul de
stimuli care ne asaltează recepta�
rea și cogniția și maniera în care
răspundem la ei. 

Neurologii susțin că unul dintre
factorii principali care ne distra�
ge atenția îl constituie notifi cările. 

Sunetele acelea de semnalizare a
noilor mesaje intrate în Inbox, pe
Mess, WhatsApp ori alte aplicații de
socializare sau op țiuni smartphone.
Creierul uman e setat să fie curios
la nou, așa încât la orice alarmă
semnalizată sonor ori vizual, inte�
resul se mută spre altceva. Ritmul
super�rapid al actualității, multi�
taskingul, densitatea de activități,
suprasolicitarea, anxietatea sunt
alte motive înscrise în lista elemen�
telor care ne alterează puterea de
concentrare.

SCLAVI

Dacă suntem realmente preocu �
pați de comportamentele noastre
de consum intelectual, și e bine să
fim pentru a nu ajunge la burnout,
atunci în mod cert am sesizat că
există fără urmă de dubiu schim�
bări comportamentale al căror
izvor sunt noile tehnologii. Inte�
grarea lor în viața profesională și
civilă, ca instrumente, trebuie să
recunoaștem, de valoare, înseam �
nă să ne antrenăm în privința folo�
sirii lor cu discernământ. Evitând
să devenim sclavii acestora prin
dependențe nesănătoase. Fabuloa �
sa ofertă electronică e insidi oasă,
vine cu tentații ce dau rezultate
imediate, satisfacții instant obți �
nute fără prea mare efort. Toa te
acestea se răsfrâng asupra deprin�
derilor noastre intelectual�cogni�
tive și emoționale. 

Altfel spus, ar trebui să ne în�
grijim de configurarea propriilor
obișnuințe intelectuale. Acum
scanăm, facem scroll, avem un
feed preconfigurat pe baza unui
portret pe care orice algoritm ni�l
realizează în funcție de ceea ce ac�
cesăm, ce primim pe e�mail, ce

dorim de la un motor de căutare,
într�un sistem oarecum integrat,
care nu trebuie să ne sperie, în �
țelept e doar să avem grijă cum să
procedăm. 

Operațiunile din mediul vir�
tual presupun rapiditate și, în
consecință, superficialitate, o
atenție de suprafață, fugitivă, care
să gestioneze concomitent surse
multiple. Viteza mare de livrare a
informațiilor, în valuri, stimula�
rea vizuală continuă ne consumă
resurse cognitive pe secvențe de
timp scurt și ne afectează capa �
citățile sociale. 

Autorii studiului menționat
nu se poziționează alarmist. Nici
noi nu trebuie să facem asta.
Poziționările extreme – demoni�
zarea ori adularea noilor tehnolo�
gii – devin în măsuri egale
păguboase, ineficiente. Radicali�
zarea nu e productivă. Cea mai
simplă și mai la îndemână reco�
mandare e pauza tehnologică. Al�
ternarea timpului și a activităților
online cu cele de tip clasic (citit o
carte, plimbare în aer liber, rela�
xare în natură, sport, activități
manuale – desenat, colorat, trico�
tat, grădinărit etc.) e, de aseme�
nea, o soluție la îndemână, foarte
eficace.

ADAPTARE

Ce are de făcut teatrul în acest
context? Dacă nu vrea să�și piardă
spectatorii și tinde firesc să atragă
în incintele specializate și gene �
rațiile pro�tehnologie, nu există
decât alternativa adaptării. 

Parcurgem o etapă istorică în
care cultura tradițională și cul�
tura electronică încearcă să se ar�
monizeze, să coabiteze elegant, în

beneficiul consumatorilor, iar hi�
bridizările aduc un spor de atrac�
tivitate. Adaosul tehnologic e un
rezervor cu potențial estetic im�
posibil de trecut cu vederea. Pro �
iecții de tot soiul, de la cele sim ple,
ilustrative, la cele animate, în 3D,
video în timp real, mapări, sceno�
grafii virtuale, procesarea sunetu�
lui etc., sunt tehnici care deschid
linii artistice altfel imposibil de
realizat. 

Însă schimbarea nu se pro�
duce numai la nivelul formelor
scenice, ea trebuie asociată și cu
transformări de structură a spec�
tacolului. Încă din scenariu, care
să includă o dinamică accelerată,
cu ritmarea situațională și prin
mijloace scenice la intervale mai
scurte. E aproape obligatoriu ca
procesele creației să aibă în ve�
dere aspectele acestea. Preluarea
structurilor și a unor tehnici din
industria de gaming e o strategie

cu bune rezultate. Jocurile pe
computer exersează într�un alt fel
manualitatea, activând legătura
mână�creier într�o formă diferită
decât scrisul, de pildă. 

Diabolizarea jocurilor nu re�
prezintă o rezolvare. Alternarea
lor cu alte genuri de preocupări
devine varianta realistă. Iar pen�
tru artele spectacolului, formele
de creativitate care au drept re�
zultat jocurile electronice pot de�
veni o sursă importantă de mij� 
loace de expresivitate. 

Publicul a devenit un consu�
mator de experiențe cu răspuns
pozitiv la ostentație vizuală, la 
imersivitate, la călătorii virtuale in�
termediate de dispozitive electro �
nice precum VR�ul. Procedeele
teatrale clasice nu ajung încă la
coșul istoriei, avem nevoie în con�
tinuare și de ele, dar e în spiritul
zilei instalarea tot mai conforta�
bilă a tehnologiei la rampă. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Teatrul și puterea de concentrare

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU MARTIN ROMBERG, COMPOZITOR REZIDENT CLASSIX FESTIVAL 

„Tolkien nu a devenit
muzică pentru mine înainte
să citesc Silmarillion“

ANCA SPIRIDON

Începutul acestui an te găsește
în postura de compozitor rezi-
dent la Festivalul Classix din
Iași, cu o nouă premieră mon-
dială. Spune-ne mai multe des-
pre noul ciclu de cântece pe
care le vom auzi la această
ediție a festivalului. Este legat
de tema ediției, metamorfoza? 

Aceasta este o întrebare intere �
santă. Îmi vine în minte diferența
dintre cuvintele „metamorfoză“ și
„transformare“. Primul înseamnă
dezvoltare organică inițiată de
însăși natura. Dar „transformare“
este ceva omenesc și dependent
de voința omenească. Cred că atât
compoziția în general, cât și ciclul
de cântece pe care tocmai l�am
scris pentru festival sunt ambele.
În plus, am cerut traducerea mai
multor poeme din engleză și din
norvegiană în limba cea mai ela �
borată dintre limbile construi te
de Tolkien. S�ar putea spune
chiar că două limbi convenționale
s�au metamorfozat într�adevăr în
una nouă. Una plămădită doar
din spirit pur.

Un festival independent de mu-
zică clasică în România – care
sunt așteptările tale?

În fapt, mă aștept la o aventură,
deoarece simt că acest festival în
special este inițiat de oameni care
cred în ceva și care par a avea
multă energie. În acest context se

întâmplă de obicei magia. De fapt,
este imposibil ca magia să nu se
petreacă.

Care este momentul în care ai
știut că urma să compui și ce 
te-a inspirat să pornești în
această direcție? Ce compozi-
tori ți-au influențat propriul
limbaj muzical și de ce?

Aveam 14 ani, eram așezat la pian
și dintr�o dată o voce a spus: vei fi

un compozitor și vei scrie muzică
la fel de bună ca a lui J.S. Bach, și
în același stil. Așa că am scris o
mulțime de piese în stilul baroc în
următorii doi ani. Vocea avea
dreptate în ceea ce privește partea
cu devenitul compozitor. Însă
legat de muzica barocă, asta a fost
în mod evident o aiureală totală. 

De la piese solo pentru pian la
muzică de cameră și la poeme

simfonice – cum te-ai defini
drept compozitor?

Romantic incurabil și obsedat de
frumusețe. Mai mult, obsedat de
meșteșug, de logica structurală, de
psihologia orchestrală și de fe �
ricirea pură a cântatului. De ase �
menea, sunt credincios. Cred că
oamenii sunt pe această pla netă
pentru un motiv. Așadar, cred în
universalitate și în atemporalitate,
în eterne mecanisme de ceas care

există, dar care uneori trebuie re �
descoperite. În spirit, nu există
preocupări legate de a fi vetust sau
modern. Acele criterii pur și sim �
plu nu există. 

Legende din popor, literatură
fantastică, mitologie – pesemne
că auzi această întrebare ade-
seori, dar de ce îți tragi seva
inspirației din aceste surse?
Care este motivul pentru care le
dai acestor personaje sunet și

profunzime?

Mitul și gândirea mitic�poetică
sunt ultimele spații metafizice si �
gure rămase într�o lume mate ria�
 listă. Te prefaci că te lucrezi cu
imaginarul, justificat de povestiri
și de ilustrații, dar în realitate
toate sunt doar un pretext pentru
a ne întinde spre ceea ce se află
dincolo. Există un izvor de sunet
care pornește din această sursă,
permanent.

Care este prima ta amintire cu
universul lui Tolkien? Când a
devenit pentru prima oară mu-
zică și cum anume?

Îmi amintesc sfârșitul cărții Stă �
pânul inelelor, pe care am citit�o
când aveam 16 ani, ca fiind primul
meu contact cu conștiința morții.
Navigarea înspre orizont, la sfâr �
șit, înspre Valinor. Cred că prima
mea lucrare adevărată în acest
sens a venit mulți ani mai târziu,
când am scris poemul simfonic
Quendi, în 2008. Tolkien nu a
devenit muzică pentru mine
înainte să citesc Silmarillion, pu �
bli cat postum, vreo zece ani mai

Classix 2023 a adus, în cadrul concertului Mystic Tales de

pe 2 martie, Elven Songs:, premiera mondială a unui ciclu

de cântece în limba elfă, după noua serie din Stăpânul
inelelor. Lucrarea a fost comandată compozitorului în

rezidență al festivalului de anul acesta, Martin Romberg,

unul dintre cei mai reputați compozitori simfonici din

Scandinavia, recunoscut global pentru lucrările sale

orchestrale și corale inspirate din zona de fantezie 

a literaturii. Despre lucrare și alte universuri sonore 

a povestit chiar compozitorul, în interviul de mai jos.
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târziu. Aceasta este o scriptură
pentru adulți care își caută con �
știința mitică. Pur și simplu se
revarsă de muzică.

Rune antice, texte în limba cel-
tă, Charles Baudelaire, H.P.
Love craft – cum alegi textele în

jurul cărora compui muzică?

Mă găsesc ele pe mine, mai de �
grabă decât le caut eu. Cred că
sursele de inspirație sunt ca niște
pisici. Nu vin niciodată la tine
atunci când vrei, dar adeseori vin
atunci când nu le cauți. Așadar,
acest proces de selecție este despre
cum să ai încredere în univers.

Ai lucrări inspirate de tablouri și
de fotografii de artă. Ai simțit
nevoia să le compui coloane so-
nore, sau ai găsit o emoție în
aceste lucrări, una care te-a in-
spirat să creezi muzică?

Orice expresie artistică este o

formă compactată a unui univers,
cu energie comprimată care tinde
să fie desfășurată în timp și în
spațiu. Deci toate aceste bucăți de
artă fizică au o voce care are nevoie
de ajutor pentru a fi materializată.
Asta face un compozitor: ajută vo �
cile să se facă auzite. De fapt, în
acest sens, compozitorul nu creea �
ză în fond nimic.

Ce i-ai spune unui ascultător de
muzică clasică, să spunem neîn-
clinat să asculte compoziții con-
temporane? 

Uită majoritatea secolului XX. În
acest secol, muzica devenise în
mare parte o unealtă politică,
plătită cu prețul umanității. Mulți
tineri compozitori de astăzi, din
secolul XXI, scriu o muzică de o cu
totul altă factură. Te rog depune
un efort și descoperă�i. Asumă�ți
responsabilitatea de a fi o parte
din optimismul lumii, nu o parte

din nostalgia ei. Este dificil să
rămâi optimist în această lume,
dar este ușor să fii nostalgic. Alege
calea mai dificilă.

Muzica clasică se întâlnește cu
cea electronică – ce ne poți
spune despre parteneriatele pe
care le ai în afara genului clasic?

Aceste cooperări au fost de scurtă
durată, dar foarte interesante.
Muzicienii clasici și compozitorii
trebuie într�adevăr să se reorien �
teze în realitatea lumii de azi.
Avem multe de învățat din faptul
că oamenii reacționează și iubesc
forme mai simple de muzică. Să �
rim calul atât de des, fiindcă mu �
zica clasică a devenit atât de com �
petitivă. Dar muzica nu poate fi
despre „dueluri“, să cânți tot mai
repede și să produci compo ziții
din ce în ce mai complexe și așa
mai departe. Elinii numeau asta
agon, beneficii reciproce sur venite

în urma competiției. Dar eu cred
că omul modern este obosit de
asta. În vremurile noastre, trebuie
să punem accentul pe pace  și

prietenie. Oamenii din sfera ge nu �
lui electronic au integrat pe deplin
acest aspect în arta lor.

Ce faci atunci când nu creezi
muzică? Și cum e viața între
Norvegia și Franța?

Eu scriu mult și am muncit cu
multe forme de text, poeme și
articole. În ultima vreme, printre
altele, așa�zisul flânerie, adică un
gen literar uitat despre plimbări
prin orașe, în timp ce cugeți la
probleme filosofice.

În afară de asta, fac o gră �
madă de muncă fizică, restaurând
două vechi case, una în Norvegia
și una în Franța. Fac totul de unul
singur, inclusiv fierăria, cioplirea
pietrelor, instalarea sistemelor de
încălzire și de electricitate. Pentru
mine, casa ta este oglinda pro �
priu lui sine. Într�un fel, a pro priu�
lui corp. Dacă ai o problemă cu
corpul tău fizic și nu știi ce să faci,
încearcă să�ți repari casa în
schimb. Durere de cap? Atunci ia
și insta lează un sistem supli �
mentar de aerisire la etajul trei.
Și tot așa. Vei vedea, nu e cu nimic
mai prejos de un miracol. SDC
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Joi, 9 martie, ora
18.00, în Sala Tonitza,
Muzeul de Artă Cluj
(Piaţa Unirii, nr. 30), 
va avea loc lansarea
volumului Conti nen -
tul scufundat. Con 
versații despre trecut
de Petre Alexan -
drescu, publicat la
editura Polirom.
Invitați: Vlad
Alexandrescu, Felix

Marcu, Sorin Nemeti,
Radu Mârza 
Moderator: Vasile
Hotea-Fernezan
Amfitrion: Lucian
Nastasă-Kovács

DESPRE CARTE

Ediție îngrijită și note de Vlad
Alexandrescu

Interviuri realizate de Mi�
haela Udrescu

Prefață de Cătălin Pavel

Punctate de nostalgii și im�
presii încă puternice, amintirile

lui Petre Alexandrescu sunt o in�
cursiune atât în memoria indivi�
duală, cât și în cea colectivă, ilus �
 trând parcursul tumultuos al Ro�
mâniei de�a lungul anilor 1940, în
timpul regimului comunist și, ul�
terior, în tranziția către demo �
crație. În dialogul său cu Mihaela
Udrescu, cunoscutul arheolog
schimbă adesea ritmul și revine
asupra unor evenimente pentru a
reliefa noi detalii și noi semni �
ficații, ca într�un caleidoscop de
lumini și umbre. De la copilăria și
adolescența din timpul războiului
până la rezistența arheologilor ro�
mâni în fața directivelor PCR din
anii 1950�1980, dificultățile stabi�
lirii unui dialog cu istoricii occi�
dentali și perioada în care a
condus Institutul de Arheologie,
sunt evocate figuri și întâmplări
ce schițează istoria omului Petre
Alexandrescu, dar și a întregii țări.

„O ego�histoire povestită de
unul dintre cei mai cunoscuți ar�
heologi români, Continentul scu�
fundat este o apologie pentru o
știință voioasă, un manifest împo�
triva cunoașterii încruntate.“ (Că�
tălin Pavel)

„Am să fac o aluzie la titlul
acestor memorii, care se vor numi
Continentul scufundat, pentru că,
voi argumenta mai încolo, când
voi ajunge la revoluția asta ultimă
împotriva lui Ceaușescu, fiecare
din aceste secțiuni ale istoriei
noas tre, ale istoriei românești

poate, în orice caz ale istoriei bu �
cureștenilor, se produce cu un fel
de prăbușire a ceea ce a fost în�
ainte. Și se produce o ruptură, în
așa fel încât memoria colectivă, aș
zice, mai puțin decât memoria li�
terară, memoria colectivă nu mai
are în vedere decât sporadic ceea
ce a fost, și deformat. Și este un
exercițiu extraordinar pentru un
istoric să vadă cum se schimbă
această suită de secțiuni care în�
seamnă o suită de ruperi de me�
morie. Și cea mai gravă dintre ele
este ruptura care s�a produs în
1989, când și populația a vrut, și
noi am vrut cu toții să uităm ce a
fost, dar s�a și uitat ce a fost, și
atunci ceea ce a fost înainte pare
ca niște lucruri care se petreceau
în altă eră, în alt ev. Asta m�a făcut
să văd că istoria are o doză foarte
mare de subiectivitate și în ace �
lași timp o doză foarte mare de in�
certitudine și o doză foarte mare
de manipulare.“ (Petre Alexan�
drescu)

PETRE ALEXANDRESCU(1930�
2009), arheolog și istoric de renu �
me internațional, a ocupat func �
ția de director al Institutului de
Arheologie din București (1990�
1999), aducând schimbări semni�
ficative în modalitatea de desfă�
 șurare a cercetării. Membru co�
respondent al Institutului Arheo�
logic German și membru al Ins� 
titutului de Studii Avansate din

Princeton, a fost recunoscut ca
unul dintre fondatorii arheolo�
giei pontice, încercând să organi�
zeze și să ridice arheologia româ�
nească la standardele celei occi�
dentale. A preluat conducerea
șantierului de la Histria în 1981 și
a exercitat�o vreme de 20 de ani,
demersul remarcabil fiind docu�
mentat și publicat în cadrul seriei
„Histria. Les résultats des fouilles“
(în colaborare cu Académie des
Inscriptions et Belles�Lettres).
Având o vastă experiență de cer�
cetător și pe alte șantiere arheo�
logice dobrogene (Sarinasuf, Tari� 
verde, Tomis), a fost distins cu
premiile „Gustave Mendel“ al Aca�
démie des Inscriptions et Belles�
Lettres (1966) și „Vasile Pârvan“ al
Academiei Române (1967). Iniția �
tor al revistei de arheologie și is�
torie „Il Mar Nero“ și al seriei
„Ar chaeologia Romanica“, activi�
tatea sa publicistică este impre�
sionantă, însumând numeroase
titluri, dintre care amintim arti�
colele Izvoarele greceşti despre
retragerea lui Darius din expedi�
ţia scitică (1956), Aristotel despre
constituţia Histriei (1986), L’oi�
seau unicorne. Introduction à
l’iconologie de l’art thrace (1993),
La fin de la Zone Sacrée d’époque
grecque d’Istros (2007) și volu�
mele Corpus Vasorum Antiquo�
rum (vol. I, 1965; vol. II, 1968) și
L’aigle et le dauphin. Études d’ar�
chéologie pontique (1999). SDC

Lansare de carte la Muzeul de Artă Cluj:
Continentul scufundat. Conversații
despre trecut de Petre Alexandrescu 
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Ego. Proză: Cristian Fulaș, Specii. Întâlniri 
cu cititorii din Brașov, Galați și București 
În perioada 2�13 martie 2023, Cri�
stian Fulaș își va întâlni cititorii
din Brașov, Galați și București, cu
prilejul lansării romanului Specii,
o radiografie tulburătoare a so �
cie tății autohtone actuale, volum
apărut de curând în colecția „Ego.
Proză“ a Editurii Polirom. Roman
politic, Specii dezvăluie cruzimea
unei lumi care se descrie prin
corupție, degradare, haos, nimic�
nicie, vanitate, lipsă de sens.

Mai jos, programul de eveni�
mente:

BRAȘOV

Joi, 2 martie, ora 18, Librăria
„Șt. O. Iosif“ Brașov (Str. Mure �
șenilor, nr. 14)

Vor vorbi, alături de autor:
Anca Ianchiș, Laurențiu�Ciprian
Tudor.

GALAȚI

Joi, 9 martie, ora 18, Librăria
Humanitas Galați (Str. Domneas �
că, nr. 45)

În dialog cu autorul: Doru
Căstăian

BUCUREȘTI
Luni, 13 martie, ora 19, Libră�

ria Humanitas de la Cișmigiu
(Bdul Regina Elisabeta, nr. 38)

Vor vorbi, alături de autor:

Carmen Mușat, Ramona Ursu.
Criticul literar Carmen Mu �

șat despre carte: „Noul roman al
lui Cristian Fulaș, Specii, nu sea�
mănă cu nici una dintre cărțile
publicate anterior de acest autor
versatil și imprevizibil, care re�
constituie minuțios – inclusiv la
nivel de limbaj – lumea de azi, de�
gradată, coruptă și haotică. «Lă �
sați orice speranță, voi ce intrați…»
în universul ficțional populat de
personaje precum Miron, politi�
cianul ajuns din mare șef de par�
tid un biet pușcăriaș părăsit de
toți, Victor, omul lui de încredere
care visează să devină împărat
într�o lume de slugi, Corina, aceas �
tă Madame Bovary contemporană
care nu știe cum să�și umple timpul
(al ei și al copilului) fără ecrane și
internet, sau Gelu, cel care, deși
apare sporadic în paginile cărții,
sintetizează perfect tupeul nețăr �
murit al canaliei absolute. Prozator
pursânge, Cristian Fulaș ne oferă o
radiografie bine calibrată a deșer �
tăciunii, într�o narațiune care sur�
prinde tensiunea destrămării rea �
lului în condițiile absenței totale a
sensului“.

Cristian Fulaș este autorul
bestsellerului Ioșca, roman publi�
cat în două ediții de Polirom, apă�
rut de curând în limba franceză,

la editura canadiană La Peuplade,
traducere de Florica și Jean�Louis
Courriol. Ediția franceză a roma�
nului a prilejuit în luna noiem�
brie a anului trecut mai multe
întâlniri cu cititorii din Franța
(Bordeaux, Nantes, Paris, Lyon) și
Belgia (Bruxelles).

Ioșca a primit Premiul pentru
Proză al revistei „Ateneu“, ediția
2022, și Premiul Romanul anului,
RSS Reloaded, 2021. Nominalizări
la: Premiile „Observator cultural“,
ediția 2022, categoria Proză • Pre�
miul Național pentru Proză al
„Ziarului de Iași“, ediția 2022 •
Premiul liceenilor pentru cea mai
îndrăgită carte a anului 2021 în
cadrul FILIT.

„Cu accente simfonice și uria �
șe excese, acest roman asemănător
unui stejar bătrân se evidențiază
ca un imens poem în proză pe te �
ma condiției umane. Operă sedu�
cătoare prin turul ei de forță na� 
 rativ, Ioșca ne restituie atmosfera
azi dispărută a unei Românii înde�
părtate, închisă într�o vale, dar
care prin tragedia ei urcă pe cul�
mile existenței.” (Charles Ficat,
„Revue des Deux Mondes“)

Cristian Fulaș (n. 1978) a ab�
solvit Facultatea de Litere din
Baia Mare și a făcut studii apro�
fundate de teoria literaturii la

Universitatea din București. A de�
butat în 2015 cu Fâșii de rușine
(Gestalt Books; Premiul „Observa�
tor cultural“ pentru debut, Pre�
miul Colocviilor „Liviu Rebreanu“,
Premiul revistei „Accente“). Tot în
2015 a publicat Jurnal de debu�
tant (Tracus Arte), iar în 2016
După plâns (Casa de Editură Max
Blecher & Gestalt Books). A tradus
aproximativ cincizeci de volume
din engleză, italiană și franceză,
printre care: Visul lui Machiavelli
(Christophe Bataille), Busola
(Ma thias Énard), Mituri clasice
(Jenny March), Igitur. O aruncare
de zaruri (Stéphane Mallarmé).
Din 2019 lucrează la o nouă tradu�
cere după romanul În căuta�
rea timpului pierdut de Marcel
Proust. De același autor, la Editura

Polirom au mai apărut volumul
de proză scurtă Cei frumoși și cei
buni (2017), romanele Fâșii de
rușine (2018), După plâns (2019) și
Ioșca (2021, 2022; desemnat romanul
anului în cadrul Premiilor RSS Re�
loaded și cartea de proză a anului
2021 de omiedesemne.ro și agentia�
decarte.ro, Premiul pentru Proză al
revistei „Ateneu“, nominalizare la
Premiul Național pentru Proză al
„Ziarului de Iași“, Premiul liceenilor
pentru cea mai îndrăgită carte a
anului 2021 în cadrul FILIT, Premiul
„Observator cultural“, secțiunea Pro �
ză; traducere franceză la editura La
Peuplade), ca și biografia romanțată
Celan. Am trăit, da (2022). În 2018 a
publicat Povestea lui Dosoftei la Edi�
tura Muzeelor Literare Iași, în cadrul
unui proiect FILIT. SDC

Marți, 7 martie, la ora 18.30, la Li�
brăria Humanitas Cluj (Str. Uni�
v er sității, nr. 4), va avea loc lansa�

rea volumului Secretul de Pe�
trarca, cea mai recentă apariție
din prestigioasa colecție „Biblio�
teca Medievală” – coordonator
Alexander Baumgarten. Volumul
apare în ediție bilingvă, traducere
din limba latină, prefață și note de
Anca Meiroșu.

Vor vorbi despre carte:
Anca Meiroșu – via Zoom
Alexander Baumgarten
Un răscolitor examen al

conștiinței și un dialog cu Augus�
tin și cu Adevărul, după mode�
lul  Consolării Filosofiei al lui
Boethius, Secretul este locul reo�
rientării gândirii lui Petrarca spre
grija față de moarte. Deopotrivă

critică a comunității intelectuale
contemporane, critică a propriei
vieți și critică a iubirii pentru
Laura, tratatul dă o vârstă mo�
dernă unei meditații cu surse pla�
toniciene, stoice și augustiniene
despre finitudinea umană.

„Secretul lui Petrarca este o
impresionantă pledoarie in fa�
voarea unei antropologii orien�
tate spre moarte. Construit pe un
dialog fictiv între persoana Ade�
vărului, Augustin și Petrarca, dar
pe modelul narativ inspirat de
Consolarea Filosofiei a lui Boe �
thius, Secretul funcționează ca un
testament teoretic al lui Petrarca.
Blamarea iubirii față de Laura,

filtrarea unei soteriologii neopla�
toniciene prin gândirea lui Augus�
tin și Cicero, trecerea subtilă a
ideii de subiectivitate prin lecția
maeștrilor medievali latini (de la
Anselm la Bernard din Clairvaux)
îl determină pe Petrarca să ofere
un concept al sinelui inedit și des�
tinat gândirii moderne, prin afir�
marea propriei autonomii, asocia� 
tă mereu problematic cu nevoia
oglindirii de sine în judecata pro �
priului auditor. Traducerea înso �
țită de comentariul Ancăi Meiro� 
șu, publicată în colecția „Biblio�
teca Medievală”, este un excelent
instrument de studiu al fascinan�
tei etape de gândire a lui Petrarca

ilustrate de acest tratat. (Alexan�
der Baumgarten)

Francesco Petrarca (1304�
1374), poet și umanist italian. Ad�
mirator și cercetător al culturii
antice, și�a scris majoritatea ope�
relor în latină. Situat în plină
efervescență renascentistă, păs�
trând o viziune spiritualistă asu�
pra lumii, transferă aria de inves�
tigație din domeniul scolasticii în
cel al vieții din afara zidurilor
Universității. Printre scrierile lui
în care se reflectă o împletire a in�
tereselor religioase și filosofice se
numără De viris illustribus, Afri �
ca, Epistolae metricae și De vita
solitaria. SDC

Biblioteca Medievală: Lansarea volumului 
Secretul de Petrarca la Librăria Humanitas din Cluj 



— FRAGMENT — 

În mai 2018 petrecuserăm un city�
break la Viena, descoperind�o
pentru prima oară. Anul acesta
am dorit să le oferim copiilor o
altfel de experiență, câteva zile la
final de an în capitala austriacă,
faimoasă pentru magia Crăciunu�
lui vienez. Încă din luna octom�
brie rezervasem un apartament,
pentru trei nopți, într�un imobil
din secolul al XVIII�lea care fu�
sese însă recompartimentat și mo�
dernizat, adus la standarde înalte.
Administratorul ne�a transmis
codul de intrare. Nu aveam să�l
văd decât în ultima zi, când i�am
plătit șederea. Și nu era austriac,
ci chinez, probabil în simbria pri�
mului, cine știe. Nimerind în week �
end, am putut să parchez fără
probleme peste tot în oraș, care
oricum era cam pustiu, însă, după
cum se va vedea la final, mereu
există o compensare și ceea ce am
salvat neplătind parcările avea să
fie plătit autorităților austriece
sub o altă formă. 

Una din țintele celor două
zile a fost să ne ducem copiii să 

viziteze două dintre marile muzee
de artă plastică din Europa, des�
chise chiar și în a doua zi de Cră�
ciun. Muzeul Albertina a fost
înființat de prințul Albert de Sa�
xonia, duce de Teschen, și aici se
regăsesc opere pictate de mari
artiști ai lumii (Rembrandt, Ru�
bens, Eugène Delacroix, Édouard
Manet, Paul Cézanne). În 2021
Muzeul de Istorie a Artei din Vie �
na a împlinit 130 de ani de exis �
tență (inaugurată de împăratul
Franz Joseph în 1891, clădirea a
fost grav avariată în al Doilea Răz�
boi Mondial, însă prețiosul tezaur
fusese evacuat în niște mine de
sare). Ambele muzee te lasă fără
suflare, melancolic și regretând
că de�a lungul vieții nu ai avut
timp mai mult pentru a studia is�
toria artelor plastice, influ en țele,
școlile, maeștrii, tendințele etc. Eu
îmi recunosc spăsit amatorismul
în fața acestei adevărate explozii a
geniului uman și implicit îi invi�
diez pe toți cei care au ABC�ul ar�
telor plastice. După a 234�a pânză
fabuloasă, nu mai poți. Îți explo�
dează retina de atâta frumos și îți
e dor de casă, de bădărănie, de
griul blocurilor și de nervii din 

trafic. Îți dai seama umil că fiecare
pânză în sine are povestea ei. Poate
că (acum) celebrul pictor lucra la
ea flămând, într�o cameră rece, ne�
încălzită, părăsit de toți, chiar și de
femeia pe care o iubea, încercând
să o termine la timp pentru a o
vinde vreunui traficant de artă, iar
cu banii primiți să�și înece amarul
într�o sticlă de vin ieftin, cine știe...
Iar tabloul acum valorează 5 mi�
lioane de euro. 

Târgurile de Crăciun au mai
fost deschise încă două zile după
ajunul Crăciunului și pentru că
sunt apreciate de turiștii străini
care nu mi s�au părut foarte nu �
meroși. Et pour cause, valul Omi�
cron mătura întreaga Europă, mai
puțin România, care este mereu
defazată, chiar și la acest nivel.
Austriecii s�au pregătit pentru
sărbătorile de iarnă instituind un
lock�down strict care fusese ridi�
cat cu două săptămâni înainte de
scurta noastră vizită. În ciuda
protestelor violente din Viena,
autoritățile au fost intransigente
(nu ca în România) și nu au cedat.
Cel mai spectaculos ni s�a părut
târgul din Rathausplatz, una din�
tre cele mai importante piețe ale
Vienei, unde se organizează de
trei decenii și un festival de film
în aer liber, în fața primăriei din
Viena. Dar nici cel ultracentral,
din Piața Maria Tereza, încadrată
între Muzeul de Arte Frumoase
Moderne și Muzeul de Istorie Na�
turală, nu era de lepădat. După ce
am vizitat Muzeul de Istorie a
Artei din Viena, am mâncat cele�
brii cârnați vienezi și ne�am încăl�
zit bând punciuri din fructe, slab
sau deloc alcoolizate. Alt târg era
organizat în imensul Parc Prater,
unde nu aveam cum să ratez pa�
norama Vienei din roata de iarnă,
mai mică, dar mult mai conforta�
bilă decât roată de vară, în care ne
suiserăm în 2018 și care oferă o

vedere superbă asupra orașului
pentru că este mult mai înaltă.
Chiar în acel moment a început să
fulguiască. Și în fața Palatului
Schönbrunn am prins un târg de
Crăciun. Accesul în perimetrul
fie căruia era restricționat și era
permis doar posesorilor de certi�
ficate verzi, scanate riguros de
agenții de pază, care tropăiau
pentru a se încălzi. 

Experiența vieneză nu a avut
un sfârșit plăcut. Am părăsit ora �
șul dimineața și, când am luat o
curbă pentru a mă încadra spre
ieșirea din oraș, fiind atent la tra�
fic, nu mi�am dat seama ce viteză
avea mașina. Spre marea mea ui�
mire și spaimă, am fost tras pe
dreapta de un echipaj fioros al po �
liției rutiere austriece. Erau bine

organizați, ieșind din pământ, din
iarbă verde. Tânărul agent m�a în�
trebat în ce limbă prefer să purtăm
conversația. Cum nivelul limbii
mele germane este foarte modest,
am ales engleza. M�a întrebat iro�
nic dacă știu cu ce am greșit. I�am
răspuns fără ezitare: „Nici vorbă/
No way“. În principiu nu sunt
adeptul vitezei, pentru că, indife�
rent cât de atent ești, ea îți dimi�
nuează serios șansele de a evita
evenimente rutiere neplăcute. „Păi,
să vă spun eu, aveați 66 km/h în loc
de 50, cum este obligatoriu în acea
zonă.“ Așa o fi, mi�am zis în sinea
mea, la nivelul de complexitate și
putere al mașinilor de astăzi, nici
nu�ți poți da seama când depă șești
limita de viteză cu 30 km/h, dară�
mite cu 16! SDC
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Codruț Constantinescu –
Pasager prin amintiri

CARTEA
În vacanțele petrecute de�a lungul anilor în Europa, singur, în timpul
studenției, sau împreună cu cei doi copii și Corina, soția pasionată de
fotografie, istoricul Codruț Constantinescu a văzut locuri și a întâlnit
oameni care l�au marcat profund. Din Zakynthos în muzeele Salonicului
și pe străzile Budapestei, de la Crăciunul vienez până în vara siciliană
și din Orașul Etern pe Muntele Salève și în Delta Dunării, el adună im�
presii, experiențe inedite și întâmplări hazlii pe care le transformă în
imagini ce rămân întipărite în memoria cititorului. Grupate în două
secțiuni – una dedicată țărilor străine (Grecia, Italia, Austria, Elveția,
Ungaria, Franța), cealaltă României –, textele incluse în volum combină
descrierea locurilor vizitate cu informații despre istoria și cultura aces�
tora, cu anecdote și impresii personale. Un travelogue mai aparte, Pasa�
ger prin amintiri este încercarea călătorului incurabil de a înțelege
lumea prin care a trecut.

„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment 

din volumul Pasager prin amintiri de Codruț Constantinescu, cu

ilustrații de Dan Perjovschi, în curs de apariție în colecția 

Hexagon. Cartea de călătorie la Editura Polirom.
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Olga Tokarczuk, Cărțile lui Iacob
SEMNALE EDITORIALE

Traducere din limba polonă 
și note de Cristina Godun

Republica poloneză în a doua ju�
mătate a secolului al XVIII�lea. Un
stat multicultural și multietnic
unde creștinismul, iudaismul și
islamul coexistă. Cărțile lui Iacob
(2014) este în același timp o isto�
rie universală a emancipării so�
ciale și religioase în mijlocul unei
lumi feudale, pline de diviziuni,
inegalități și prejudecăți și o po�
veste despre incredibila rebe�
liune stârnită de Iacob Frank, un
tânăr evreu chipeș și carismatic
ale cărui idei scindează curând co�
munitatea evreiască. Pentru unii
eretic, pentru alții Mesia mult
așteptat, Iacob Frank adună în
jurul său, datorită învățăturilor
lui, un cerc de discipoli devotați și
schimbă cursul istoriei. Olga To�
karczuk surprinde cu mare aten �
ție la detalii realitățile epocii,
arhitectura, hainele și obiceiurile,
vizitând conace nobiliare, parohii
catolice și case evreiești cufundate
în rugăciune și în studiul unor
scrieri ezoterice. Romanul a deve�
nit un bestseller chiar din mo�
mentul apariției, fiind nomina� 
lizat la Prix Femina étranger și In�
ternational Booker Prize și distins

cu Premiul Nike și Premiul Jan
Michalski.

„Istoria lui Iacob Frank este
atât de uluitoare, încât e greu de
crezut că s�a întâmplat cu adevă�
rat.“ (Olga Tokarczuk)

„Magnum opus al laureatei
Premiului Nobel Olga Tokar�
czuk... Într�un limbaj încântător,
erudit și condimentat cu colocvia�
lisme și întorsături de frază minu�
nate, scriitoarea explorează con� 
diția de outsider într�o societate
cu granițe culturale fixe... O bogă �
ție de detalii cotidiene subtile și
fire narative sclipitor legate între

ele vrăjesc pur și simplu citito�
rul...“ („Booklist“)

„Există într�adevăr un mira�
col în aceste pagini. Dar nu este
legat nici de Fecioara Maria, nici
de falsul Mesia Iacob Frank, ci de
felul în care Olga Tokarczuk reu �
șește să facă o perioadă atât de în�
depărtată de noi în toate privin� 
țele să pară extrem de vie.“ („Los
Angeles Times“)

„Istoria frankismului este doar
unul din nivelurile narative ale
grandiosului roman al Olgăi To�
karczuk, care reușește să constru�
iască în Cărțile lui Iacob o amplă
panoramă a realității sociopolitice,
multietnice și multiculturale a Re�
publicii poloneze din a doua jumă�
tate a secolului al XVIII�lea, sus� 
ținută de o impresionantă galerie
de personaje.“ (Cristina Godun)

OLGA TOKARCZUK, născută
în Sulechów în 1962, este unul din�
tre cei mai faimoși și mai iubiți
scriitori polonezi contemporani,
numărându�se printre câștigă to rii
celei mai prestigioase distincții li�
terare poloneze, Premiul Nike. Este
autoarea mai multor romane,
prin tre care Călătoria oamenilor
Cărții (1993; Polirom, 2020), Stră�
veacul și alte vremi (1996; Polirom,

2002, 2020), Casă de zi, casă de noap �
te(1998), Rătăcitorii (2007; Polirom,
2018), Poartă�ți plugul peste oasele
morților (2009; Polirom, 2019), și
volume de proză scurtă, Ultimele
povestiri (2004; Polirom, 2018,
2019), Povestiri bizare (2018; Poli�
rom, 2020), traduse în peste cinci�
zeci de limbi. În anul 2018, roma�
nul Rătăcitorii, la a cărui lansare
„The Bookseller“ afirma că Olga
Tokarczuk este „probabil unul

dintre cei mai mari scriitori în
viață de care n�ați au zit“, a fost
distins cu Man Booker Internatio�
nal Prize. Romanul Poartă�ți plugul
peste oasele mor ților a fost adaptat
pentru marele ecran în 2017, de re�
gizoarea Agnieszka Holland, într�o
produc ție care a ob ținut Ursul de
Argint la Festivalul Internațional de
Film de la Berlin. În 2018, Olga To�
karczuk a fost recompensată cu Pre�
miul Nobel pentru Literatură. SDC

Ovidiu Verdeș, Muzici și faze
(ediție de buzunar) 

„De n�ar fi decât ceea ce pare – un roman
despre adolescență scris cu mentalitatea
și cuvintele unui adolescent –, Muzici și
faze tot și�ar câștiga un loc sigur, incon�
fundabil în proza românească de azi.“
(Mircea Martin, 2000)

„Ovidiu Verdeș nu este Salinger, dar
nici mult nu a lipsit. Cartea lui, Muzici și
faze, rămâne cea mai adevărată, mai vie,
mai înveselitoare și mai nostalgică proză
românească pe care am citit�o eu de zece
ani încoace. O astfel de car te umilește în�
tregul experimentalism pretențios al ani�
lor ’80 ca și oralitatea, de multe ori
vulgară, a ultimului deceniu.“ (Mircea
Cărtărescu, 2002)

OVIDIU VERDEȘ (1963�2022) a fost
profesor universitar la Facultatea de Litere
din Universitatea București, autor al volu�
melor Metafora – un concept deschis
(2004), Metafora și metafizica. Heidegger,
Nietzsche, Blaga, Derrida(2005), Teorie lite�
rară contemporană. Teme, autori, abor  dări
(2008). A fost membru al cenaclului Univer�
sitas, condus de criticul Mircea Martin. A
debutat cu grupaje de poezie in „Luceafărul“
și „Contrapunct“ și a publicat studii și arti�
cole în volume colective și în reviste ca „Eu�
resis“, „Cuvântul“, „Dilema“, „Observator
cultural“, „România literară“. Romanul Mu�
zici și faze, apărut în anul 2000 la Editura
Univers, a fost distins cu Premiul Uniunii
Scriitorilor pentru debut. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Cu The Dark
Side of the
Moon la
psiholog

„Dacă ai sub 30 de ani, este albumul
pe care l�au ascultat bunicii și
părinții tăi. Cred că adevărata mă�
iestrie artistică a formației a fost
să facă toate piesele să treacă sim�
fonic dintr�una într�alta și să adau�
ge mici surprize, lucruri pe care
să le descoperi la ascultările ulteri �
oa re. Iar versurile și muzica se com �
pletează foarte bine ca întreg. Versul
final al albumului, cu soarele eclip�
sat de lună, este și el o metaforă.
Syd a fost soarele formației, partea
ei cea mai luminoasă. Waters a
fost luna și i�a luat locul. Și, poate,
se simte puțin vinovat de asta“,
adaugă psihologul american.

Între timp, revista „Classic Rock“
a compilat o listă de „mici lucruri“
despre acest album pe care pu�
blicul le știe mai puțin.
n Discul a fost cântat live de către
formație în întregime de 87 de ori
înainte de a fi lansat și, în total,
de 171 de ori.
nEste un disc plin de idei „reciclate“
din sesiunile de lucru anterioare,
pentru alte discuri din carieră.

Marcând semicentenarul lansării
acestui disc, muzicianul și produ�
cătorul Alan Parsons, cel care a
lucrat la înregistrarea discului, a
co mentat pe Facebook: „Simplul

fapt că vorbim după 50 despre
acest album e ceva ce nu mi�aș fi
închipuit că este posibil. Și, cu
toate acestea...“.National Public
Radio din Washington (NPR) a

avut ideea, cu prilejul acestei ani�
versări, de a treceThe Dark Side
of the Moon prin prisma unui sa�
vant, Daniel Levitin, profesor eme�
rit de psihologie și autor de bes�
tselleruri, care este și un mare fan
al trupei britanice și care și�a oferit
perspectiva asupra versurilor al�
bumului.

Se știe că albumul, compus în
cea mai mare parte de către Roger
Waters, este „concentrat pe pro�
blemele cu care se confrunta trupa
în acea perioadă“ și că, în mare
parte, este inspirat și/ sau se referă
la Syd Barrett, membru fondator
al Pink Floyd, ale cărui tulburări
mintale l�au făcut să iasă din
formație în 1968. „Cred că temele
alienării mintale și nebuniei sunt
dominante în acest album“, spune
Daniel Levitin. „Nu putem spune
sigur care dintre versuri se referă
la Barrett în mod special și care la
nebunie în general. Primul lucru
pe care îl auzi pe disc este bătaia
unei inimi și niște voci și sunete
de mașină. Ele m�au făcut totdeauna

să îmi imaginez un spital de boli
mintale. Iar naratorul spune că a
fost nebun de ani întregi. Ceea ce
mă duce cu gândul la faptul că
Roger Waters a afirmat totdeauna
că Syd a fost inima formației.“ 

Levitin crede că în melodia Us
and Them Roger Waters vorbește
despre faptul că ei, ca formație,
pentru a merge înainte, au fost
nevoiți să îl sacrifice pe Syd. „Ver�
surile din Time, de asemenea, au
un înțeles bogat din perspectiva
unui psiholog“, continuă Levitin.
„Roger, comentând cântecul și
anul compunerii discului, a recu�
noscut că acela a fost momentul
în care a înțeles că «viața deja se
întâmplă». Ideea e că te pregătești
întreaga viață pentru o viață care
va începe mai târziu și, dintr�o
dată înțelegi că acea viață deja a
început. De aceea, ideea din Time,
cred, este să iei în mână hățurile
și să îți ghidezi propriul destin.“

Vorbind în general despre al�
bum, Daniel Levitin afirmă că „re�
prezintă o piatră de hotar cultural“.

Lansat acum 50 de ani, pe 1 martie 1973, The Dark Side of the Moon
a fost „cel de-al optulea album al formaţiei Pink Floyd, și, de atunci,
s-a transformat în multe alte lucruri“, scrie revista britanică „Clas sic
Rock“. „Este al patrulea cel mai bine vândut disc din toate timpurile.
Este cel mai bine vândut album al unei formaţii britanice. În
septembrie va deveni discul cu o prezenţă de 1.000 de săptămâni în
topul Billboard. Pentru mulţi este discul preferat pentru testarea
unui sistem HiFi, o mărturie și a reușitei tehnice a acestui album. Iar
în 1990 a fost discul preferat de australieni pentru a face sex.“



Dispariția din 13 februarie la 85
de ani a creatorului de manga
Leiji Matsumoto (85 de ani) a fost
pomenită pe toată planeta,
creațiile lui fiind amintite în
funcție de popularitatea lor în fie�
care spațiu. Japonezii au vorbit
despre serialul anime Space
Battle ship Yamato, anglo�saxonii
mai mult despre seria Galaxy Ex�
press 999, fanii muzicii pentru co�
laborarea cu grupul Daft Punk din
2003 din care a rezultat filmul SF
Interstella 5555. În Europa, mai
ales în Franța, Matsumoto este
amintit pentru serialul și perso�
najul Captain Harlock, adaptat lo�
cal în Hexagon ca Albator.

În cariera sa, de�a lungul tutu�
ror seriilor de manga și de ani �
mație pe care le�a creat și supervi�
zat, Leiji Matsumoto a construit un
soi de univers comun SF, care este
plin de poezie și de idei profunde
sub aparența lui de basm pentru
copii, un univers numit acum de
fani „Leijiverse“ și în care Harlock/
Albator are un rol central.

Acest personaj rămâne foarte
popular, inevitabil aproape, mai
ales în Franța, unde a devenit sim�
bolul unei întregi generații. Acest
impact cultural a făcut ca dispari �
ția lui Matsumoto să nu treacă ne�
observată, ci dimpotrivă. Ziarul
„Liberation“ a oferit chiar pagina
de deschidere autorului japonez
și lui Albator, plus un articol 

extins în secțiunea culturală a pu �
bli cației.

Albator/Harlock este un pirat
spațial, dar nu un jefuitor, ci un
personaj principial, exilat de uma�
nitatea decăzută, apatică și lipsită
de conștiință morală. „Este cel mai
fidel și mai vechi prieten al meu.
Este alter ego�ul meu, în ce pri �
vește înverșunarea lui”, spunea
Leiji Matsumoto în 2011. 

Acest personaj tenebros a fost
descoperit de publicul japonez
într�un serial de animație din 1978
care, difuzat în 1980 în Europa, a
avut un impact uriaș asupra unei în�
tregi generații. Albator, alături de alte
seriale anime difuzate atunci pentru
prima dată în Europa (precum 

Goldorak, Captain Flam etc.) au
fost poarta de intrare a tinerilor
europeni înspre cultura populară
japoneză, spre manga și anime. 

Deși aparent desuete și infantile
după criteriile de astăzi, creațiile
lui Matsumoto rămân foarte popu�
lare și reușesc să fie apreciate și de
alte generații de cititori și spec �
tatori, care descoperă că ideile și
mesajul concepute de artistul ja�
ponez în urmă cu decenii sunt as�
tăzi poate mult mai actuale decât
în deceniile trecute. SDC
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Leiji Matsumoto, creator de
univers cu nobili pirați animați

n Numai în 1973, The Dark Side
of the Moon s�a vândut în peste
700.000 de exemplare în Marea
Britanie, dar, în ciuda acestui fapt,
nu a urcat pe primul loc în topul
vânzărilor, ocupat fără drept de
apel de către Billion Dollar Babies
al lui Alice Cooper. În SUA a ajuns
pe primul loc la numai două luni
de la lansare.
nCântăreața britanică Clare Torry,
adusă de Alan Parsons să facă vo�
cea de fundal pe piesa The Great
Gig in the Sky, a fost plătită cu
doar 30 de lire, dar pe urmă, după
un proces cu formația și cu casa
de discuri, a primit o sumă ne�
precizată. Nici producătorul efectiv
al discului (care, însă, nu e recu�
noscut ca atare pe copertă), Alan
Parsons, nu a câștigat decât foarte
puțin de pe urma albumului. „Dar
a făcut minuni pentru cariera mea
ulterioară“, a declarat el mai târziu –
Alan Parsons a avut succes mai
apoi ca producător și cu proiectul
lui muzical, Alan Parsons Project.
n Discul a fost înregistrat în studio
pe benzi care fuseseră folosite deja
pentru discurile The Beatles. De
aceea, pe unele CD�uri, ascultătorii
atenți pot auzi, cu greutate, frânturi
din piese The Beatles.
n Există o „teorie a conspirației“
cu noscută ca „The Dark Side of
the Rainbow“ care, pare�se, a apă�
rut în 1995 și conform căreia, dacă
asculți discul în timp ce te uiți la
filmul Vrăjitorul din Oz (imediat
după cel de al treilea răget al leului
MGM), cele două par a se potrivi
perfect. David Gilmour a negat
orice astfel de potrivire, subliniind
faptul că formației i�ar fi fost im�
posibil să aibă la dispoziție o copie

a filmului. Este, spune „Classic
Rock“, un bun exemplu de „apofe�
nia“, descrisă drept „tendința minții
de a descoperi sensuri și relații
între lucruri aparent fără o legă�
tură între ele“. Un alt disc Pink
Floyd care este protagonist al unei
teorii similare este The Wall, care
s�ar potrivi cu filmul Wall�E.
n Discul a fost cântat în întregime
în concert de mai multe formații,
precum Dream Theater sau The
Flaming Lips. Anul acesta, Roger
Waters a declarat că a înregistrat
și el o versiune a discului, subli�
niind faptul că „da, eram o formație
la vremea respectivă, toți au con�
tribuit la el, dar a fost proiectul
meu și eu sunt cel care l�am com�
pus“. Versiunea lui Waters încă n�
a fost publicată.
n Membrii formației Pink Floyd
erau atât de mari fani ai trupei
Monty Python’s Flying Circus, încât
câștigurile de pe urma The Dark
Side of the Moon au fost folosite
pentru finanțarea filmului din
1975 Monty Python and the Holy
Grail. Alți finanțatori au fost mem�
brii trupei Led Zeppelin și Ian An�
derson de la Jethro Tull. SDC

În fața scandalului iscat de res�
crierea așa�ziselor pasaje „ofensa�
toare“ din cărțile lui Roald Dahl,
editura Puffin a dat cumva înapoi,
dar nu a renunțat deloc la iniția �
tiva atât de controversată care a
ajuns să fie condamnată public
până și de regina consoartă Ca�
milla. Puffin UK va publica cărțile
rescrise pe placul ideologilor woke,
dar, în același timp, va scoate pe
piață și versiunile originale.

Între timp s�a aflat cine se află
în spatele acestor rescrieri. Edi�
tura Puffin a apelat la serviciile
unui grup de cenzori numit Inclu�
sive Minds pentru a realiza aceste
modificări. 

Conform publi ca ției „National
Review“, cărțile lui Roald Dahl au
picat în sarcina unei echipe conduse

de o anume Jo Ross�Barrett, care
se descrie pe contul ei LinkedIn
drept „autistă, non�binară, ase�
xuală, anarhistă în relații polia�
moroase“.

Dar cenzura woke nu se limi�
tează la Dahl: săptămâna trecută
s�a aflat că noua ediție a romane�
lor cu James Bond ce va fi publi�
cată în Anglia a fost și ea trecută
prin mâinile acestor „sensitivity
readers“. Noua ediție, ce marchea �
ză aniversarea a 70 de ani de la
publicarea primului roman cu Ja�
mes Bond, Casino Royale, va fi am�
putată, din câte se știe până acum,
de pasaje întregi, condamnate ca
fiind „rasiste“ , dar și de anumite
re marci „homofobe“. 

În acest timp, în altă parte a
hărții culturii populare, compania

Disney continuă în forță imple�
mentarea agendei sale woke asu�
mată public. Noua „victimă“ este
cea mai recentă versiune, cu ac�
tori, a filmului Peter Pan & Wendy,
în care componența grupului
tovarășilor lui de aventuri, Băieții
pierduți, a fost modificată pentru
a include și fete. Probabil că rea�
lizatorilor le scapă ironia situa �
ției. În povestea lui J.M. Barrie,
Băieții pierduți sunt „băieții care
au căzut din leagăne când doica
nu era atentă“ și care au ajuns în
Țara�de�Nicăieri. Fetele nu intră
în acest grup fiindcă „fetele sunt
prea inteligente să cadă din lea�
găne“, scria Barrie în celebra lui
carte. Trailerul filmului a primit
peste 3 milioane de „dislikes“ pe
YouTube. SDC

Ai cenzurat? Continuă!
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Într-un clasament întocmit de
revista „Radio Times“ în 2018
pe baza voturilor publicului, a
reieșit că serialul poliţist
preferat al britanicilor este In-
spector Morse, care s-a văzut
urcat în vârful clasamentului la
două decenii de la ultimul
episod, întrecând serii poate
mai populare în lume. Din acest
punct de vedere, Morse s-a
dovedit mai iubit decât Foyle’s
War (locul 2), mai tâ nărul En-
deavour (4), Miss Marple (7),
Agatha Christie’s Poirot (8) și
chiar decât interminabilul Mid-
somer Murders (11).

DRAGOȘ COJOCARU

Morocănos, deosebit de inteligent,
băutor și mare iubitor de muzică
clasică, inspectorul Morse, detec�
tiv de la poliția din Oxford, și�a în�
ceput cariera în paginile romane�
lor de succes ale scriitorului bri�
tanic Colin Dexter, în 13 volume
publicate între 1975 și 1999 care 
i�au adus autorului o mulțime de
premii și o distincție regală. Popu�
laritatea personajului nu a putut
fi decât amplificată de adaptarea
cărților sub forma unui serial în
care Morse este excelent interpre�
tat de John Thaw. Între ianuarie
1987 și noiembrie 2000, detectivul
rezolvă mai multe anchete decât
în romane, vreme de 33 de epi�
soade sub forma unor filme de te�
leviziune de două ore fiecare.

Morse, personajul, moare în
romanul/ filmul The Remorseful
Day, fără a reuși să își ducă la
capăt ultima anchetă. Lumea lui
televizată însă a refuzat să moară.
După o pauză de cinci ani, produ�
cătorii spectatorii au șansa să re�
vină în Oxfordul lui Morse cu
serialul Lewis, în care personajul
principal este fostul adjunct al lui
Morse (interpretat de Kevin

Whatley), promovat acum la ran�
gul de detectiv principal. După
alte 33 de anchete, Lewis se re�
trage și el în 2015, dar între timp
ștafeta a fost predată, căci în 2012
ITV a produs primul episod din
Endeavour, ca un soi de tribut ani�
versar adus seriei originale. Film
realizat cu colaborarea lui Colin
Dexter, el este un prequel, poves�
tea tinereții inspectorului Morse,
jucat acum de tânărul Shaun
Evans. Noul concept este un mare
succes, iar Endeavour (care este,
de fapt, prenumele personajului)
devine și el unul dintre cele mai
iubite și mai bine realizate seriale
polițiste produse în ultimul dece�
niu în Marea Britanie. Dar și
această încarnare a lui Morse are
un termen limită și, după 11 ani pe
marile ecrane, serialul ajunge
acum la final, cu trei ultime filme.

Atent condus de scenaristul
Russell Lewis, care a înțesat fiecare
episod cu mii de indicii și aluzii ce
fac deliciul fanilor, Endeavour,
bazat pe cuplul excelent jucat al
tânărului Morse (Shaun Evans) și
al veteranului Thursday (Roger
Allam), este considerat de mulți o

mare reușită a producțiilor TV bri�
tanice. De ce să oprești o serie de
asemenea succes? Pentru că acesta
a fost planul de la început, spune
Damien Timmer, producătorul
executiv al seriei.

De�a lungul anilor, s�a insti�
tuit un soi de tradiție – Morse s�a
terminat cu episodul 33, la fel și
Lewis, și, din ce se pare, acesta a
fost planul inițial și pentru En�
deavour. Pare�se că succesul se�
riei a făcut ca Endeavour să în �
calce această regulă, al nouălea
sezon urcă numărul episoadelor
la 35. Dar, în același timp, serialul,
aducând acțiunea în anul 1972,
duce viața lui Morse aproape de
momentul în care aceasta ar tre�
bui preluată de către personajul
jucat de John Thaw. „Încă de la
episodul pilot, Russell Lewis a
știut exact unde să pună punctul
final“, explică Damien Timmer.
„Am amânat această zi cât mai
mult posibil, dar am fost de acord
că, la un moment dat, trebuie să
ne pregătim de final.“

„Cred că toată lumea a știut
că acesta este cel mai bun mo�
ment să terminăm“, spune Shaun

Evans. „Ar fi greșit să continuăm,
e important să pui punct la mo�
mentul potrivit și să închei bine“.
Într�un interviu acordat „Radio
Times“, Evans, care a și regizat câ�
teva episoade din serie, a subli�
niat efortul făcut de realizatori de
a construi și oferi nu numai o con�
cluzie „satisfăcătoare din punct
de vedere emoțional“, dar și să
pregătească terenul pentru felul

în care personajul apare apoi în
seria Morse. 

Ce va urma după Endeavour?
Shaun Evans spune că și�a înche�
iat definitiv socotelile cu persona�
jul, dar „Radio Times“ este de pă� 
rere că ar mai fi loc de mai mult.
Acțiunea din Endeavour se ter�
mină în 1972, prima anchetă din
Morse are loc în 1987, „deci ar fi
încă 15 ani de crime și povești de
dragoste care să fie abordate de
televiziune și care ar putea fi
aduse, ipotetic, pe micul ecran“.

Ar putea exista însă o mare
problemă, și anume autorul ro�
manelor însuși. Se știe acum că
scriitorul Colin Dexter, decedat în
2017, a fost greu convins să apro �
be realizarea Endeavour. „Ne�a
luat patru ani să�l convingem“,
spune Michele Buck, una dintre
șefii companiei de producție
Mam moth Screen. „Nu�l deranja
faptul că Morse va fi jucat de un
actor de 27 de ani, pur și simplu
nu voia ca nici un alt actor să intre
în competiție cu John Thaw, pe
care îl considera perfect în rol.“
Astfel, din ce se pare, există o în �
țelegere între producători și Colin
Dexter, trecută ca clauză în testa�
mentul lui, prin care „Shaun va fi
ultima persoană care îl va mai
juca vreodată pe Morse“, o clauză
care, mai mult ca sigur, va fi invo�
cată de către moștenitorii scriito�
rului, care dețin drepturile asu� 
pra creației acestuia pentru încă
șapte decenii. SDC

Ultima anchetă a lui Endeavour
înainte de Morse
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