ÎNTR-O SINGURĂ
CLIPĂ
Scrierile sale au fost model
pentru generații întregi,
Grația stilistică, forța și
soﬁsticarea scrisului ei –
calități pe care a știut să le
șlefuiască într-o variantă
inconfundabilă.
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ALTĂ DIRECTIVĂ
A VÂNĂTORII DE
VRĂJITOARE DE LA
HOLLYWOOD:
HĂRȚUIREA
SEXUALĂ
Isteria provocată de
scandalul Weinstein nu
se mai termină și ține prima
pagină în SUA. PAGINA 14

ÎN OCTOMBRIE, LITERATURA
A CUCERIT TIMIȘOARA
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Săptămâna trecută a avut loc cea de-a șasea ediție
a Festivalului Internațional de Literatură de la
Timișoara, iar scriitori din zece țări au reușit și în
acest an să cucerească orașul. PAGINILE 2-3

100 DE ANI DE STAT ROMÂN MODERN

Iașul se remarcă pe plan național prin dezbinarea dintre Primăria Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean, ﬁecare
instituţie venind cu propriile proiecte şi propria viziune, ajungând într-o situaţie ireconciliabilă. Guvernul alocă
bani doar către CJ, rămas bastion ﬁdel al actualei guvernări. La Primăria Municipiului Iaşi funcţionează un
PAGINILE 8-9
Departament Centenar care a propus un program de manifestări cu ﬁnanţare de la bugetul local.
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În octombrie, literatura
a cucerit Timișoara
Săptămâna trecută a avut loc cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara. Scriitori
din zece țări și-au propus ca și în acest an să cucerească
Timișoara. Ceea ce au și reușit. O arată faptul că vreme de
patru zile publicul a fost prezent, seară de seară, la lecturile,
dezbaterile, maratonul de poezie și meciul de box literar.
Deși poate că îi lipsește anvergura unor alte festivaluri din

țară, festivalul timișorean are ceva ce, cred eu, îl individualizează: sentimentul că te aﬂi într-o familie. Nu de puține ori,
discuțiile dintre scriitori și organizatori, voluntari ori public
s-au prelungit și după lecturi. Altfel spus, la Timișoara ai simțit
că trăiești festivalul din interior, că ești întru totul prins în ceea
ce se petrece în cele patru zile (și nu trei, așa cum a fost
până la această ediție) pline de literatură.
SNEJANA UNG

„La Vest de Est/ La Est de Vest“ a
adus, ca în fiecare an, scriitori din
Europa Centrală, din țări vecine
României, dar ale căror literaturi
sunt mai puțin cunoscute pe piața
de carte românească. Dialogul des
chis dintre literaturi și culturi,
evident și din discuțiile ce con
tinuau mult după evenimentele
propriuzise, a arătat că, în reali
tate, Estul și Vestul sunt un decupaj
geografic, niște granițe doar atunci
când vine vorba de scriitorii in
vitați. În rest, aici, la Timișoara sa
văzut (încă o dată!) că Estul și Ves
tul nu mai sunt percepute ca fron
tiere, ci că ele coexistă întro ma
nieră armonioasă. E vorba, în fond,
de o zonă de centru, de o Europă
Centrală ce se regăsește chiar și
pe străzile orașului. E aproape im
posibil ca, plimbândute prin cen
trul istoric, să nu auzi măcar o dată
vorbinduse în germană, sârbă ori
maghiară. Cam așa a fost și la
FILTM. Mai ales dacă iau în calcul
faptul că discuțiile de după festival
sau purtat uneori nu doar în
română sau engleză, ci și în sârbă,
slovenă, ucraineană și poloneză,
fără ca acest lucru să pară atipic
pentru timișoreni.
Seara de deschidere a FILTM
a fost dedicată lui Ion Vianu și
Gabrielei Adameșteanu. Lecturile
din Amor intellectualis. Romanul
unei educații, respectiv din Provi
zorat au fost urmate de o dezbatere
pe tema „Istoria, între memorie și
ficțiune“. Întrebările puse de Adri
ana Babeți, moderatoarea eveni
mentului, iau antrenat pe cei doi
scriitori întro discuție ce a depășit
cadrele literaturii, atingând variate
paliere, precum istoria, Europa
Centrală sau punctele de intersecție

dintre literatură și psihiatrie. Va
loarea documentară și istorică a
discuției sa bazat și pe frag
mentele citite, cele două cărți
având ca background istoric to
talitarismul. Timp de două ore,
Sala Barocă a Muzeului de Artă
sa dovedit a fi neîncăpătoare.
Știam însă, din edițiile anterioare,
că va fi lume multă și bună, drept
care mirarea nu mia fost mare
văzând cum încetîncet sala se
umple până la refuz.
CELE MAI IMPRESIONANTE
AU FOST CELE DOUĂ SERI
DEDICATE POEZIEI
Conceptul ce a stat la baza FILTM,
acela de aduce laolaltă, la Timi
șoara, scriitori din Europa Cen
trală, a devenit tot mai vizibil în
următoarele seri. Dacă prima seară
sa bucurat de prezența a două
nume importante ale literaturii
române, cea dea doua seară a
oferit publicului șansa de a des
coperi scriitori de seamă, dintre
care unii mai puțin cunoscuți la
noi. Mai precis, a fost seara în care
au vorbit și au citit din romanele
lor Serhii Jadan (Ucraina), Matthias
Nawrat (Germania), Tatiana Țî
buleac (Republica Moldova) și Dan
Lungu (România). Recent tradus
în limba română, romanul lui Ser
hii Jadan, Jazz în Donbas, a stârnit
curiozitatea publicului – care nu
a ezitat să intervină cu întrebări.
Pe de altă parte, fragmentul din
Multele morți ale bunicului nostru
Jurek, citit (în germană, desigur)
de Matthias Nawrat, și tradus în
română de Andrei Anastasescu, a
mizat pe intersecția dintre două
planuri: unul macro, al istoriei, și
altul micro, al familiei, confluență
tematică ce a luat forma unei
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A doua seară FILTM: Serhii Jadan, Tatiana Ţîbuleac, Matthias Nawrat, Dan Lungu

tulburătoare povești în care comi
cul și tragicul coexistă. A urmat
apoi lectura unui fragment din
Vara în care mama a avut ochii
verzi al Tatianei Țîbuleac, roman
ce vorbește despre povestea unei
femei bolnave de cancer și care se
mută împreună cu fiul ei întrun
sat din Franța. Și, la final, exact cum
era de așteptat, a citit Dan Lungu
un fragment despre neajunsurile
și încercările prin care trece o copilă
în lipsa părinților plecați în străi
nătate, fragment extras din cel mai
recent roman al său, Fetița care se
juca dea Dumnezeu .
Dar poate că cele mai impre
sionante la festivalul de anul acesta
au fost cele două seri dedicate
poeziei. Un maraton de poezie, la
care au participat poeți din șase
țări, și un meci de box literar au
reprezentat pariurile pe care leau
propus organizatorii festivalului în
acest an. Robert Șerban (preșe
dintele FILTM), Oana Boca Stănescu,
Ioana Gruenwald, Oana Doboși
Potcoavă și Raluca Selejan au pariat
efectiv pe poezie atunci când au
decis ca spațiul care să găzduiască
cele două seri să fie Sala Mare a
Teatrului Național din Timișoara.
E drept, sala nu a fost arhiplină.
Nici nu ar fi avut cum. Totuși, spațiul
încăpător a reușit să găzduiască
(așa cum sa văzut din lojă) peste
250 de cititori și iubitori de poezie.
Cele două seri de poezie au reunit,
aș zice, două feluri de a vedea
poezia: o dată ca lectură și scriitură,
o dată ca punere în scenă.
La maratonul de poezie prin
Europa Centrală și de SudEst, ce
a avut loc în cea dea treia seară a
FILTM, au citit poezie generații
diferite de poeți. Echilibrat în ceea
ce privește raportul dintre poeți
autohtoni și străini, maratonul a
durat mai bine de două ore. Pe

scena Teatrului Național din
Timișoara au citit, pe rând, Eugen
Bunaru, Slavomir Gvozdenovici,
Domnica Drumea și Costel Stancu,
precum și Robert Simonišek (Slo
venia), Tanja StuparTrifunović
(Bosnia și Herțegoniva), Jovan
Zivlak (Serbia), Jacek Dehnel (Polo
nia) și Erdös Virág (Ungaria).
Parafrazând titlul unuia dintre
volumele lui Vasile Leac (unchiul
este încântat), aș zice că publicul
a fost încântat. Iar acest lucru sa
văzut, atât cât sa putut, din reac
țiile spectatorilor. Deși era în
tuneric, am reușit totuși să observ
cum atenția celor prezenți era
mereu îndreptată înspre poezie.
Dacă, atunci când poezia era citită
în românește, publicul îi privea
direct pe poeți, privirile acestuia
se mutau înspre proiecțiile din
Sala Mare atunci când textele erau
citite întro altă limbă. Sentimentul
că la Timișoara ești, de fapt, în
Europa Centrală ma cuprins din
nou în momentele în care lecturile
în limbile slave nu au mai consti
tuit pentru unii spectatori ori
invitați o problemă.
UN MECI DE BOX LITERAR
„CUM NU S-A MAI VĂZUT
PE LA NOI“
Nu doar pomenit, ci și prezent,
Vasile Leac a fost unul dintre cei
patru participanți la Literary Death
Match, alături de Livia Ștefan, Cos
mina Moroșan și Vlad Drăgoi.
Probabil cel mai așteptat eveni
ment al festivalului, Literary Death
Match sa purtat în Sala Mare a
Teatrului Național din Timișoara
și sa încheiat cu victoria neaștep
tată a Liviei Ștefan. Mai mult decât
altceva, spectaculos (chiar dacă
nu inedit) mi sa părut perfor
manceul lui V. Leac.
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Prima seară FILTM: Adriana Babeţi, Ion Vianu și Gabriela Adameșteanu

Poezia redusă la tăcere ori
poezia exprimată prin limbaj non
verbal a fost miza lui Leac. Cât de
bine ia ieșit a arătato și sala, și ju
riul. Dar neașteptat a mai fost și
gestul final al poetului, acesta lăsând
încă o dată publicul mut de uimire
atunci când a părăsit „ringul de
luptă“, chiar înainte de a începe
finala. Ultima rundă a meciului ia
reunit pe jurați și participanți în
trun maraton de ghicire a titlurilor
unor cărți pe baza unor imagini
indicii. Pe scurt, a fost un meci de
box literar „cum nu sa mai văzut
pe la noi“, vorba lui Robert Șerban.
În plus, grupul mic de volun
tari a contrazis orice clișeu despre
români. Eficienți, voluntarii, în
mare parte studenți la Litere, au
fost mereu cu zâmbetul pe buze,
au trădat efectiv bucuria și emoția
pe care leau simțit la festival. Unii
dintre ei miau fost colegi de fa
cultate, pe alții nu iam cunoscut
până acum. Iam văzut, în schimb,
cum erau mereu acolo, oferind
informații publicului și ajutor or
ganizatorilor ori de câte ori era
nevoie. Din discuțiile cu ei am
aflat că, pe lângă pasiunea pentru
literatură, ceea ce ia (re)adus la
FILTM este imaginea de care acest
festival se bucură în spațiul timi
șorean. Nici nu e de mirare, dacă
am în vedere că festivalul e deja
la a șasea ediție.
Nu știu cum a fost pentru alții
întâlnirea cu voluntarii, dar eu am
văzuto ca un moment de încântare.
Reîntâlnirea cu foștii colegi mia
arătat că avem în comun mult mai
mult decât cursurile de la facultate,
că trăim, în fond, prin și pentru
literatură. În contextul în care
prezența tinerelor generații la
evenimentele culturale este tot
mai des criticată, FILTM mia con
firmat o bănuială pe care am avuto

de ceva vreme: aceea că atunci
când are loc un festival precum cel
de la Timișoara, parte din public
e formată de acei studenți de la
Litere pentru care literatura nu e
doar o disciplină de examen.
Probabil că cea mai mare bu
curie a fost că sfârșitul lui octombrie
ia scos pe timișoreni din case. Și
unde altundeva decât la Festivalul
Internațional de Literatură de la
Timișoara. Spun asta întrucât, în
lipsa publicului, toate eforturile
organizatorilor, voluntarilor și

invitaților ar fi fost în zadar. Pre
zența publicului și calitatea sa
sunt cele care țin în viață un aseme
nea festival care, iată, de la un an
la altul, crește semnificativ. Cu
fiecare an, acesta devine tot mai
mult unul din evenimentele de
neratat din Timișoara. Nu mă în
doiesc de faptul că vor mai fi multe
ediții de acum încolo. Sunt cu
rioasă deja cum va arăta FILTM
anul viitor și, mai ales, în 2021,
atunci când Timișoara va fi Capi
tala Culturală Europeană. SDC

4

opinii

ANUL XIII NR. 583
4 – 10 NOIEMBRIE 2017

www.suplimentuldecultura.ro

Scrisoare către Zadie Smith
Romanul Dinți albi (traducere
din limba engleză de Alina
Scurtu) a fost publicat la Editura
Polirom în anul 2014.
Dragă Zadie Smith, viața mea toa
tă a devenit o simfonie de când ci
tesc Dinți albi. E cel mai bun lucru
care mi se putea întâmpla, în lite
ratură și poate chiar în viață.
Da, e destul de ridicol ca lectura
unei cărți, fie ea și a dumneavoastră,
să fie o culme în arta de a trece de la
o zi la următoarea, dar uite că.
Mă încântă umorul și cruzi
mea și inteligența și subtilitatea
rafinamentului dumneavoastră.
Am aflat informația că roma
nul Dinți albi e socotit printre
cele mai bune romane scrise în
secolul XX. Strict literar, dispre
țuind orice ierarhie, nu pot să îi
neg adevărul. Dinți albi e o carte
magnifică prin puterea ei de a fi
profundă, gravă, cu adevărat im
portantă, fiind în același timp al
cătuită din fraze care fiecare în
parte e o sărbătoare și un imn în
chinat unei neseriozități de geniu.
Nu am mai întâlnit la nimeni
un asemenea talent de ași face din
personaje simple instrumente (mu
zicale, aproape) cu care totul se
poate face, supuse întru totul unor
demonstrații de forță a ideilor.
Nu e vorba doar că ne lăsați o
fantastică panoramă a vieții în

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Regatul Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, în cele mai mici
detalii. E vorba că reușiți să ne
spuneți despre om ceva nou și cu
totul surprinzător.
Magnific e cum, în goana fra
zelor dumneavoastră, reușești să
rămâi cu impresia că oameni cum
sunt personajele dumneavoastră
nu doar că ar putea să existe, dar
chiar există. E limpede că ei sunt,
din toate literele carei compun,
exagerări. Iată, așadar, grozavul
dumneavoastră talent la lucru:
demonstrați că, în definitiv, viața
însăși e o exagerare.
Ce personaj e Archie Jones,
acest bărbat care primește o a
doua șansă la viață, după un sui
cid ratat (era prea puțin pentru is
toria literaturii să moară Archie
Jones cu furtunul unui aspirator
Hoover în gură în fața unei măce
lării cușer). Și ce personaj e și cea
dea doua sa soție, formidabila
Clara. Ea iese dintre Martorii lui

Iehova și intră întrun mariaj pe
care îl visează salvare, dar – cum
sunt mariajele tot rutină (dacă nu
și mai rău) – ajunge. (Despre fiica
lor nu vreau să vă scriu, am eu mo
tivele mele, personale, cumplite ca
tot ce e personal.) Și ce personaje
sunt și Samad și Alsana și fiii lor!

S-auzi sau să n-auzi
Ți se strică ceva la mașină, nu
mai pornește căldura când
învârtești de un buton. Întâi în
trebi pe la prieteni:
— Ai mai auzit de așa ceva?
— Nam mai auzit.
Apoi dai de unul care știe:
— Am mai auzit. Dar am auzit
că te costă foarte mult să repari
butonul. Am auzit eu de un meș
ter – trebuie să mă interesez, că
nu mai știu de unde – carel poate
repara.
Te doare întro parte, sub
coastă, să zicem, în stânga abdo
menului.
— Am auzit că asta e rău, îți
spune un cunoscut.
Mergi la medicul de familie.

— Am mai auzit de asta. Nui
nimic serios. De când vă doare?
— De vreo două luni.
— Aaa, păi asta nam mai au
zit. Trebuie să vedeți un medic de
specialitate. Am auzit că este unul
bun, mai nou, la cutare spital.
La supermarket, nu cumperi
decât o pastă de dinți cu nume
faimos, pentru că de celelalte ex
puse pe raft:
— Nam auzit în viața mea!
Nu cumperi detergent, bere,
tigăi de care nai auzit. Cumperi
numai mici de care ai auzit.
Vrei să citești cartea cutare
pentru că:
— Am auzit că e foarte bună!
Iar altul refuză măcar să o
deschidă:

— No citesc nici în ruptul ca
pului, că na auzit neam de nea
mul meu de acest autor.
Înainte de examenul de la
școala de șoferi, te rogi în fiecare
seară la Dumnezeu să nuți pice
cutare polițai pentru că:
— Am auzit căi foarte nasol.
Am auzit că te pică degeaba.
Inviți un prieten la film, dar el
nu merge, în ciuda insistențelor:
— E prima dată când aud de
el. Altceva nam mai auzit nimic.
Mergi să votezi.
— Cu cine votezi?
— Cu partidul cutare.
— Tu nai auzit că ăștia fură
de rup?
— Păi, votez atunci cu parti
dul ăsta nou înființat.

Dragă Zadie Smith, am citit
cartea dumneavoastră ca și cum aș
fi participat la un maraton al hiper
bolelor și al nuanțelor. Iar acum, la
încheiere, nu sunt ostenit, nu mă
simt înfrânt, am poftă de dans și
poate că am să invit străini la dans
pe trecerile de pietoni din orașul

— Treaba ta, eu nu votez cu ăștia,
că nam auzit nimic de ei până acum.
Sau:
— Nu mă duc să votez deloc.
Am auzit că oricum nu contează.
Nu mai mănânci salam pen
tru că:
— Nici nu vrei sauzi de cum
e făcut!
Mănânci doar banane, deoa
rece ai auzit căs foarte sănătoase.
Și, totuși, pe unele le mănânci cu
noduri, deoarece ai auzit că unele
sunt coapte cu forța, cu un un gaz
care se toarnă peste ele în vapoare.
Nuți cumperi cutare mobil,
deoarece ai auzit că i se înfier
bântă bateria și nu te mai ține
după două luni. Chemi ursitoare
la botez și faci o groază de ritua
luri stupide la propria ta nuntă,
pentru că ai auzit că așa e bine. Ai
auzit că Putin pregătește ceva. Ai
auzit că se mărește pensia. Ai
auzit că ți se taie din salarii...

nostru (locuiesc pe o graniță, între
Occident și Orient, o graniță care
nu duce niciodată nici așa, nici alt
minteri).
Dragă Zadie Smith, nu ați scris
o odă vieții (așa ceva pot și alții), nici
măcar o antiodă vieții (și așa ceva
pot și alții). Faceți permanent de
monstrația unei textualități care
poate totul și chiar totul rămâne
din textualitatea dumneavoastră.
Nicicând realitatea posibilă
na fost mai îndurabilă, așa, co
mică și tragică în același timp, în
fiecare clipă, în fiecare cuvânt, în
fiecare pagină!
Cărțile emană, nu vă spun nici o
noutate, lumină. Lumina Dinților
albi este albastră. E un albastru deloc
infinit, deloc bezmetic, deloc marin,
celest deloc. E un albastru ca la oa
meni. Albastrul întrebării a fi sau a
nu fi rezolvată dând cu banul. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
În fine, ideea e că am ajuns să
trăim întro lume în care alegerile
din viața noastră sunt ghidate prea
mult de „am/ nam auzit“. Și dacă
te întrebi de unde și ceai auzit,
mai de fiecare dată nu poți spune
decât că ai auzit de bine sau de rău.
Ceea ce arată cât de superficial ne
informăm. De ce nam auzit nu
există și ceam auzit nu prea veri
ficăm – ceea ceam auzit că nar fi
bine, dacă nu vrem să trăim din
zvonuri, dacă vrem să gândim ca
niște oameni normali la cap. SDC
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Suburban
Sunt deja câteva luni de când
Alina și cu mine neam mutat în
casă nouă (nouă pentru noi, fiind
că în realitate e mai bătrână decât
amândoi). Mai precis: casă nouă,
localitate – sau „locație“ – nouă,
undeva lângă Timișoara. Un sat, o
reședință de comună, o comuni
tate rurală, așa. Cum ar veni, am
devenit sau am redevenit țăran.
Sau poate că nu. Nu știu.
E o dilemă identitară, că tot e în
nebunită lumea de identitate și
mărci identitare. Adică locuiesc
întrun sat – reședință de co
mună? Sunt sătean? Țăran? Co
munard? E vreo diferență între
traiul în mediul citadinburghez
al Timișoarei (sau Iașului, Cluju
lui, Bucureștiului) și sătulețele
din zona periurbană, înghițite în
cetul cu încetul de marile orașe?
Și mai sunt ele, sătulețele astea,

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
chiar sate? Sau reprezintă o nouă
realitate, apărută în ultimele de
cenii, de obicei în apropierea ma
rilor orașe, o realitate pentru care
navem încă numele potrivit?
Cert e că tot mai mulți locuitori ai
centrelor urbane se mută în habi
tate ca al nostru. E un fel de mi
grație internă și minimală, care se
manifestă în primul rând în ora
șele românești prospere și în ma
rile centre universitare: mii, zeci
de mii de oameni își vând lo
cuințele din oraș și se mută cu

câțiva kilometri mai încolo, în pri
mul sat de la periferie, în vreme
ce orașul se repopulează în ace
lași ritm cu alți oameni, veniți
din satele sau orășelele falimen
tare din apropiere.
Procesul seamănă parțial cu
o tendință migraționistă etiche
tată cu un cuvânt englezesc deja
încetățenit și printre tinerii noștri
urbani: downshifting, adică redu
cere a vitezei (în general), a ritmu
lui vieții, prin adoptarea unui stil
de viață mai simplu, mai apropiat
de natură, inevitabil mai modest
și mai puțin materialist. Doar că
mutarea în zonele periurbane e
un pic altceva, e mai degrabă
mockdownshifting, o falsă reve
nire la ritmurile vechi și lente ale
strămoșilor – care sunt și ele
idealizate de mintea contempo
rană. Adepții downshiftingului se
mută de obicei departe de marile
orașe, în sate izolate și cât mai
tradiționale, și se străduiesc să tră
iască așa cum o făceau – sau cum
am citit cu toții că o făceau – răsbu
nicii noștri uitați de industrializare.

O specie care se tot
extinde: incompetenții
Se adună norii deasupra sediu
lui PSD. Tot mai mulți și mai ne
gri. E un moment dificil pentru
socialdemocrați, deși la prima
vedere situația nu pare atât de
neliniștitoare. Există o stare de
nervozitate în societate, care sa
prelungit după episodul cu OUG
13 de la începutul acestui an. Na
fost vizibilă, pentru că oamenii au
propriile preocupări, nu au timp
și nici chef să stea zi și noapte de
veghe ca săi păzească pe Iorda
che, Dragnea sau Tăriceanu să
nu facă prostii la fiecare pas.
Sa văzut ce sa întâmplat la mij
locul acestei săptămâni la Sibiu,
unde Dragnea a venit pentru a
ține printre altele și o ședință la
partid. Reuniunea na putut avea
loc, din cauza câtorva zeci de si
bieni adunați în fața sediului
PSD, nervoși pe Liviu Dragnea.
Liderii locali socialdemo
crați au încercat să liniștească
spiritele, fără succes însă.
„Voi sunteți pesediști și lăsați
pe unul, Liviu Dragnea, care nici
măcar nu e pesedist, să vă conducă“,

lea reproșat un tânăr parlamen
tarilor PSD. Alții iau luat la rost
pe subiectul cu autostrada Sibiu
Pitești, care trenează de ani buni.
„Unde e autostrada? Ceați
făcut cu ea? De nimic nu sunteți în
stare“, sa auzit în fața sediului PSD.
E adevărat că vorbim de Si
biu, fief al președintelui Iohannis,
unde PSD a pierdut la scor alege
rile din decembrie 2016, dar sunt
primele semne că partidul pierde
din popularitate. Astfel de primiri
mai puțin prietenoase pentru li
derii PSD sunt de așteptat și în
alte orașe.
Nemulțumiri au izbucnit și în
zona mediului de afaceri, unde
marile organizații de business cri
tică vehement intenția guvernu
lui de a trece contribuțiile de la
angajator la angajat, dar și intro
ducerea unui impozit pe cifra de
afaceri.
Pe de altă parte și angajații
din sectorul privat sunt îngrijo
rați că salariile lor vor scădea. Gu
vernul promite că nui va obliga
pe patroni să nu scadă lefurile
nete, în timp ce patronatele dau

asigurări că nivelul actual al lefu
rilor va fi menținut.
E o senzație că suntem în plin
haos. Legi apar și dispar peste
noapte, sunt anunțate măsuri pe
picior, gen taxa pe gospodărie,
TVA split sau majorări amânate
de salarii și pensii, iar toate aces
tea creează imaginea unui partid
care nu știe ce vrea și nici nu
înțelege ce are de făcut. Poți pă
căli jumătate de an, dar nu merge
să promiți, apoi să dai înapoi, să
sperii, după care să aștepți ca oa
menii săți întindă covorul roșu
când le calci prin zonă. Poate pen
tru prima dată apare sentimentul
că politicienii PSD nu au proble
me doar cu corupția, ci că nau
nici o competență pentru funcții
le administrative pe care le ocupă.
Nu există ținte, doar o perdea de
fum întreținută zi de zi de Liviu
Dragnea din sediul partidului.
E un haos în mai toate dome
niile, mai rău ne afundăm decât să
ieșim la mal. Picătura care poate
umple paharul nemulțumirilor o
reprezintă legile Justiției, pe care
tandemul DragneaTăriceanu vrea

E un soi de reflux generațional,
influențat în sine de tendințele si
milare din Occident. Dacă în anii
comunismului părinții noștri
sau străduit să se mute în oraș,
unde traiul era mai bun și mai
lipsit de griji decât în satul colec
tivizat și desconsiderat, azi copiii
lor urbani, ajunși la vârsta ma
turității, vor să revină la traiul
simplu și curat de la țară, unde
sa născut veșnicia, cum spunea
Blaga (și se înșela amarnic, dar
asta e altă discuție).
Falșii downshifteri însă, cum
suntem și noi acum, nu vor ne
apărat să se rupă de orașul mare,
dinamic, energic și confortabil,
chiar dacă a devenit aglomerat,
poluat și stresant. Vor doar să se
retragă puțin după colț atunci
când au chef, dar să aibă totuși la
dispoziție vâltoarea urbană, cu
teatrul și librăriile deacolo, cu
supermarketurile și cinematogra
fele, cu magazinele de lux, băncile,
școlile și spitalele din oraș. Și nu
se mută la sat ca să savureze plă
cerile traiului rural tradițional, să

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
să le treacă prin Parlament. Pe
surse apare și o dată limită, 15 de
cembrie. PSD vrea să tranșeze
tema delicată a Justiției până la
sfârșitul anului.
Ce urmărește PSD? Nu e greu
de ghicit: îmblânzirea Justiției,
prin revocarea mai întâi a șefei
DNA, Codruța Kovesi, apoi subor
donarea procurorilor. Dacă reu
șește manevra PSD, atunci politi
cienii cu funcții pot fura fără pro
bleme, că nu vor păți nimic.
Există în rândul multor ana
liști părerea că de Crăciun pe
sediștii vor desface șampania și că
statul de drept va fi îngenuncheat.
Naș împărtăși acest punct de ve
dere, chiar dacă acum nu sunt
foarte multe semne că planul PSD

5

iasă iarna în curte și să se spele cu
zăpadă pe bustul gol, să spargă
butuci de lemne și să facă focul în
sobă... nu, Doamne ferește! Ei vor
săși transfere confortul urban cu
care sau obișnuit în noul lor
mediu rural – ba chiar săl spo
rească. Vor să ia ce e mai bun din
fiecare parte și să le combine pe
toate întro viață nouă, paradi
siacă, unde aerul e mai curat, pă
sărelele cântă și poți face un
grătar în curte oricând vrei, iar la
o adică, la o nevoie mare sau mică,
să aibă urbea la doi pași.
Altfel, modelul e binecunos
cut în America de Nord, iar astfel
de locuri se numesc „suburbii“.
Clasa de mijloc locuiește în su
burbii, căci centrul orașului e
mai degrabă centru de afaceri, iar
în ceea ce privește locuințele, nu
e întotdeauna o zonă respecta
bilă, ca în Europa. Așadar, dea
cum maș putea numi suburban.
Sau, conform DEXului, „lipsit de
politețe, vulgar“. Nu, parcă nu
merge... Bun, mai vorbim, ne mai
gândim. SDC

va eșua. Opoziția din Parlament
nu are forța să se opună tăvălugu
lui, președintele Klaus Iohannis
sa retras strategic și pregătește în
liniște campania prezidențială
din 2019, iar strada dă senzația că
sa resemnat. Cam astea sunt ar
gumentele pe care le tot auzim în
ultima perioadă.
Nus deloc sigur că românii
vor înghiți gălușca.
Pare că se reaprinde scânteia
protestelor, după ce legile Justiției
au ajuns pe masa Parlamentului.
Duminică va fi protest în Bucu
rești, iar până acum șiau anun
țat prezența aproape 5.000 de oa
meni. Alți 20.000 sunt interesați
de eveniment. O asemenea mobi
lizare am mai văzut doar în fe
bruarie, când sa emis OUG 13.
PSD joacă riscant de un an și
nu dă semne că ar vrea săși schim
be comportamentul. Urmează o
iarnă complicată.
Problema e că facturile le vom
achita tot noi, indiferent că la gu
vern e Grindeanu sau Tudose, iar
la partid lider e Dragnea, Olguța
sau Firea. SDC

E un haos în mai toate domeniile,
mai rău ne afundăm decât să ieșim la
mal. PSD joacă riscant de un an și nu
dă semne că ar vrea să-și schimbe comportamentul.
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MEMORII DE PIANIST: EVGHENI KISSIN

„Am crescut în cultura rusă,
sunt un european convins și
m-am simțit din copilărie evreu“
Când se vorbește despre memoriile
și gândurile pianiștilor, lumea se
gândește la coloratele mărturii în
trei volume ale lui Arthur Rubin
stein, la schițele autobiografice ale
lui Artur Schnabel sau la
Conversațiile cu Arrau ale lui Jo
seph Horowitz, ilustrând viața unor
muzicieni intrați în legendă.
Cei care leau urmat și vor săși
împărtășească istoria și reflecțiile pe
marginea experiențelor lor, unii încă
tineri, își au fanii lor, dar sunt de
parte de celebritatea celor dintâi.
Aproape concomitent, trei pianiști
cunoscuți șiau publicat memoriile
în această toamnă: András Schiff,
Muzica vine din liniște. Conversații
cu Martin Meyer. Eseuri; Alexandre
Tharaud, Montrezmoi vos mains –
ce urmează unui volum apărut în
2013, Piano intime – și Evgheni Kis
sin, Memorii și reflecții (Weinden
feld & Nicholson).
Kissin, pianist originar din Ru
sia, este cel pe care lam citit mai
întâi, interesat de tinerețea sa întro
Uniune Sovietică trecută de la stag
narea brejnevienă la deschiderea
gorbacioviană. Kissin sa născut în
1971 și se autodefinește: „Am crescut

în cultura rusă întreaga viață con
știentă, am fost și sunt un european
convins și, în același timp, mam
simțit încă din copilărie, fără nici o
ambiguitate, evreu“. Dacă pare mar
cat de ceva din tinerețea sovietică,
dincolo de muzică, este vorba de an
tisemitismul pe care la trăit.
„Am aflat ce înseamnă antise
mitismul din fragedă copilărie. […]
Majoritatea copiilor din bloc știau că
sunt evreu și mio reaminteau des.
Am suferit mult din acest motiv, nu
numai din partea copiilor, dar și a
unui adult. Nu am spuso niciodată
public înainte și nu vreau să intru în
detalii, dar întro carte de amintiri
este imposibil să treci sub tăcere
aceste fapte, istoria vieții mele ar fi in
completă și, întrun fel, chiar distor
sionată. [...] Să ne amintim: anul 1984,
perioada de «stagnare», când antise
mitismul de stat era înfloritor, până
și cuvântul «evreu» era perceput ca
indecent și, mai bine, de ocolit.“
Născut întro familie din me
diul muzical – mama sa era profe
soară de pian –, educat în celebrul
Institut Gnessin de o pedagogă, Ana
Pavlovna Kantor, ce avea să devină
parte a familiei, Evgheni Kissin dă
dea primul recital la 12 ani, în mai

Rock-and-soul
De fiecare dată când ascult un disc
nou apărut, iar muzica îmi stră
punge învelișul carnal și ajunge la
suflet, mintea mea se blochează.
Conștiința – sau apucăturile de
scriútor la ziar – mă îndeamnă să
caut vorbe exacte ca să transmit și
altora ceam auzit. (De parcă asta
ar fi posibil!)
Cum să găsești însă cuvintele care
exprimă un dat aproape inexpri
mabil (cel mult aproximabil –
sic!)? Esteticienii veacurilor tre
cute lau numit când „nu știu ce“,
când – cu o definiție cuprinzătoare –
„frumos“. Al transpune din sunet
în text? Imposibil. Muzica fără
audiție este ca unguentul expirat
pentru rănile cangrenate. Să o di
seci în fraze aduce oarecum cu

scormonirea câmpurilor mustoase,
numite Pășunile Raiului înainte
să fie descoperit petrol sub iarba
văilor și aur în inima munților. La
California fac trimitere, vați dat
seama.
Californisoul (2017, Mascot/
Provogue) se numește albumul care
mia rupt inima întro dimineață ex
trem de ploioasă, când se băteau
norii în capete și apa șiroia pe tabla
galvanizată, inducândumi starea
aceea de liniște nesăbuită proprie
autiștilor. Trupa care la înregistrat
se numește Supersonic Blues Ma
chine. Numără trei membri: Lance
Lopez, chitară, voce (și ce voce!);
Kenny Aronoff, baterie; Fabrizio
Grossi, bass (și excelent producător).
Nu sunt niște necunoscuți. Chitaris
tul Lopez (care a concertat șin

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată“
(Hermann Scherchen)

1983, înregistra în același an un pro
gram difuzat de radioul sovietic, iar
în iarnă debuta în concerte în Marea
Sală a Filarmonicii din Leningrad cu
al doilea Concert pentru pian și or
chestră de Chopin, sub bagheta unui
dirijor iugoslav. În martie 1984 își
făcea debutul în Marea Sală a Con
servatorului de la Moscova, tot cu
Chopin, iar după acest concert intra
oficial în așanumita ligă a copiilor
minune ai Uniunii Sovietice, alături
de violonistul Vadim Repin, la scurtă
vreme alăturândulise și Maxim
Vengherov. Avea să fie sprijinit
atunci de o celebritate negativă din
anii ’50, Tihon Hrenikov, cunoscut
pentru asocierea lui cu Jdanov și
condamnarea compozitorilor Dmi
tri Șostakovici, Prokofiev ș.a.m.d. În
anii ’80, depune mărturie Kissin,
Hrenikov susținea tinerii talentați,
iar grație lui familia Kissin a putut
ieși din micul apartament de numai
36 de metri pătrați, în care trăiau
mai multe persoane, pentru a căpăta
o casă normală, relativ apropiată de
școala Gnessin.
Kissin și familia sa au părăsit
Uniunea Sovietică la ora colapsului
acesteia, în 1991, stabilinduse o vre
me la New York, pentru a trăi apoi un

soi de minune: întâlnirea cu un lord
britanic omonim, ce avea să se dove
dească a fi fost o rudă apropiată, din
familia unui unchi executat sub Sta
lin, la sfârșitul anilor ’30. Lordul Kis
sin avea să obțină dreptul de ședere
în Marea Britanie pentru întreaga fa
milie și, la scurtă vreme, și un pa
șaport britanic pentru Kissin, faci
litândui astfel concertele în întreaga
lume. Ulterior, pianistul avea să soli
cite și să capete pașaportul israelian,
devenind și un artist angajat în fa
voarea cauzei Israelului.
Printre cei care lau marcat și de
care sa simțit apropiat e dirijorul
James Levine („Există o similaritate
surprinzătoare între noi, nu numai
în felul în care înțelegem muzica, dar
și cum o resimțim, în mod natural“),
Carlo Maria Giulini („un adevărat
aristocrat“, care „nu le spunea mem
brilor orchestrei cum să cânte, ci îi
ruga, iar ei erau fericiți să facă tot
ceea ce le cerea el, cu un rezultat mi
nunat“), Herbert von Karajan (pe
care îl apără împotriva criticilor
Kurt Sanderling și Iuri Temirkanov),

București) are deja o carieră onorabilă
șio reputație solidă. Ceilalți doi
instrumentiști au cântat împreună
cu suficient de mulți muzicieni ca să
revendice o poziție cât mai apropiată
de vârful ierarhiei. Citind câte ceva
despre viața și realizările acestora, îți
dai seama că universul muzical în
care activează nu se mai reduce – din
fericire – la spațiul unui stat ameri
can, fie el dintre cele mai apreciate și
avansate, cum e California. Genul
ales de trio se numește bluesrock,
iar originile, influența și conexiunile
îi atestă răspândirea pe tot mapa
mondul. Există ceva anume în sâmbu
rele cea născut muzica asta, ceva ce
place oricui și oricând? Indiscutabil,
da! Trebuie doar să fii atent și deschis,
ori să fii lovit de suferințe absconse,
însă nu mai puțin consistente, ca să
primești ceea ce trimit muzicienii,
uneori chiar fără săși dea seama de
minunea ieșită de sub degete și din
gură. Și te întrebi dacă Divinitatea

lea dat lor harul, iar ție șansa dea fi
acolo unde trebuie, ca axa lumii săși
treacă undele cuantice prin ființa ta.
Hait, cam dato pe chestii mis
tice! Mai e un pic și încep să bat câm
pii că merg pe ape, că zbor fără aripi
în Lună, că plutesc pe deasupra pus
tiurilor, că întrevăd zorii umanității
și explozia finală a Soarelui. La ce
naiba te poți aștepta, după a zecea as
cultare a discului și la jumătatea sti
clei de Johnnie Walker, când ploaia
încă na stat, nici nu dă semne de do
molire? Televizorul, pus pe „mute“,
aduce imagini ale dezastrelor ce bân
tuiesc omenirea continuu: case de
molate, arbori frânți, acoperișuri
smulse, uragane, cutremure, incendii
de păduri (chiar pe unde au fost
odată plaiurile paradisiace, pome
nite mai sus); apoi războaie, violențe
interrasiale, izolaționism (numit de
niște politicieni imbecili „autono
mie“, de parcă ar trăi pe altă plane
tă, nu tot pe Terra!) și câte alte

Evgheni Svetlanov (dirijorul ale
„cărui caracteristici sunt emotivita
tea și natura creatoare“). Scurte
reflecții, De gustibus, îi sunt dedicate
lui Vladimir Horowitz, de a cărui
imagine dorește să fie separat, deoa
rece interpretarea lui „nu reflectă
deloc felul în care cânt eu. Mam
simțit întotdeauna mai apropiat de
pianiști ca Dinu Lipatti, Heinrich și
Stanislav Neuhaus și tânărul Cli
burn“. Un alt scurt capitol îi aduce un
elogiu lui Emil Gilels: „Mi se pare că
Gilels și Richter sunt în esență muzi
cieni de același tip, dar Gilels îmi este
mai aproape, fiindcă, spre deosebire
de Richter, are o calitate pe care o iu
besc, anume căldura emoțională“.
În ansamblu, o carte intere
santă, chiar dacă este vădit că Ev
gheni Kissin nu dovedește un har
special al scrisului, nici după compi
larea și editarea textelor de către co
laboratoarea sa Marina Arșinova. SDC

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
absurdități, pe care le credeam de
mult depășite. Istoria se repetă? Ba
bine că nu! Și nui acuzați pe bețivii
care cântă ori ascultă asemenea bles
temății. Beția e doar o formă simplă
de uitare, acea uitare căutată de cei
lucizi, cei disperați de neputința că
nu pot schimba lucrurile rele în jur
și nu pot eradica sărăcia, umilința,
suferința, orbirea, lăcomia...
Este meritul muzicii bune de a
te face să gândești la chestii aparent
fără nici o legătură cu ce auzi. Super
sonic Blues Machine asta cântă. SDC
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Gânduri despre
critica de teatru
Când, la o petrecere cu amici din
alt mediu decât cel artistic, ci
neva dintre cei pe care nui
cunoșteam ma întrebat cu ce
mă ocup, am ezitat între „teatro
log“, cum mă povățuise odată un
veteran al domeniului, „că sună
mai savant“, sau „critic de tea
tru“, cum mă consider.
Așteptarea prelungită a interlocu
torului lăsa să se întrevadă o ezi
tare inexplicabilă, așa că am răs
puns: „Sunt critic de teatru“. In
stantaneu, fața omului a afișat o
succesiune de reacții mergând de
la nedumerire la luareaminte.
Persoana nu era un împătimit con
sumator de teatru, dar nici nu oco
lea spectacolele care ajungeau în
orășelul unde profesa ca stomato
log. Stârniți de curiozitatea dom
nului, invitații din jur au făcut și ei
ochii mari și au ciulit urechile, nici
unul nemaiavând până atunci pri
lejul să vadă în carne și oase un…
critic de teatru! Obișnuită să stau
cuminte în partea neluminată a
sălii și nepreaplăcândumi să vor
besc despre mine, mam simțit ca
un exponat dintro vitrină spre care
erau îndreptate nu doar priviri, ci și
lumini și, mai ales, așteptări. Între
bările au început să curgă: Și ce
faceți, mai exact? Se poate trăi din
asta? Păi unde mai scrieți, că acum
presa e muribundă? Nu se supără
artiștii când îi criticați? Dar toată
lumea își dă cu părerea despre un
spectacol pe care la văzut, asta în
seamnă că toți sunt critici?
Încercând să stopez prin ex
plicații avalanșa de interogații,
deși mai mult o alimentam, gene
rând curiozități suplimentare,
miam dat seama că, privită din
exterior, îndeletnicirea căreia mă
dedicasem atâția ani pare o excen
tricitate profesională pentru ne
inițiați. Și că, împreună cu societa
tea românească, bulversată de
trecerea de la comunism spre… alt
ceva, critica se preface și ea, adap
tânduse la noile realități sociale și
artistice. Ce (ni) se întâmplă, deci?
Ce sa schimbat fundamental și
căror dificultăți – nu, nu dificultăți,
mai blând e încercări – căror încer
cări va trebui să le găsim rezolvare
la nivel individual și de breaslă,
pentru a rămâne necesari și utili în
ecosistemul estetic din care facem
parte? Întrebările profanilor de la

petrecerea evocată au venit ca o scu
turătură șio să le atribui rolul de
ghid întro problematică pe care,
nici dacă miaș propune, naș pu
teao epuiza, dar în interiorul căreia
se disting limpede câteva orizonturi
demne dea fi trasate.
Și ce face, mai exact, criticul de
teatru? Ca oricare critic, și cel de
teatru scrie! Citește literatură de
specialitate, urmărește spectacole,
investighează creația în toate com
ponentele sale, pentru rubricile
rezervate din paginile de artă. Un
spectacol nu se risipește în volati
litățile memoriei după ce nu se
mai joacă datorită comentatorului
avizat care, prin cuvântul scris, îl
așază în perpetuitate. Lui i se dato
rează încapsularea întro coloană
de ziar sau revistă prin eviden
țierea reușitelor, explicarea eșecu
rilor, legitimarea artiștilor, ghida
rea publicului. Procesul critic e un
demers complex care presupune,
în esență, descriere, analiză, com
parare, evaluare. E modelul impus
de perspectiva canonică, perspec
tivă din care rostul gândirii critice
este bivalent: să ofere artiștilor o
reacție competentă; să orienteze
publicul spre producții împlinite
teatral. Pe termen mediu și lung, să
discearnă între autentic și găunos,
să stratifice vrednicia, să contri
buie la formarea gustului artistic.
Critica teatrală evoluează și ea ca
forme și conținut și se reinventează
măcar periodic, în pas cu ajustările
de paradigmă culturală. E întro
tranziție, la fel ca lumea și teatrul.
ADAPTAREA SCRIITURII
PENTRU TIPUL DE CITITOR
VIZAT E SUBÎNȚELEASĂ
Deși are în atribuții și reglarea tem
peraturii estetice, în critica de tea
tru nu există măsurători infinite
zimale, infailibile. Instinctul critic
cumulează puterea de observare,
capacitățile analitice, abilitatea dea
face comparații, dea discerne, forța
de sinteză, aptitudinea dea realiza
conexiuni spirituale, curiozitatea,
echilibrul. Ele vertebrează profilul
intelectual al profesionistului. Și
evaluatorii se pot înșela, ori, se în
tâmplă adesea, prețuiesc în mod di
ferit același produs teatral. Mo
tivele țin în principal de înclinațiile
culturale: deschiderea spre ino
vație ori admirația pentru clasic;

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
interesul pentru riscul artistic ori
preferința pentru valorile consa
crate; încurajarea noilor tendințe
ori valorizarea constantelor este
tice. Intervin și factori obiectivi,
precum momentul vizionării.
Discursul critic are o dualitate
structurală care se manifestă pe
mai multe planuri. Pentru o exami
nare validă, e utilă distanțarea față
de realizatori. Dar materia princi
pală a teatrului e emoția, iar emo
ționalitate trebuie să transpară și
din rândurile care reflectă produ
sul scenic. Neutru și subiectiv tre
buie să coexiste. Critica teatrală e o
formă de gazetărie și o mostră
aparte de literatură. Ca formă de ex
primare creativă, vine din sensibili
tatea și contururile profesionale ale
autorului, din condeiul său, din
relația cu muzele. Componenta tea
trologică, a competențelor din aria
specifică, e dublată de calitatea scri
sului, care să placă cititorilor, săi
convingă de pledoarie, să le spo
rească numărul. Critica (săi zic)
tradițională impune gustul, îl mode
lează întrun parcurs complicat, dar
cu efect. Prin ce scriu și cum scriu,
jurnaliștii specializați în analiza tea
trală facilitează înțelegerea unei
opere, oferind chei de lectură, ex
plicații, repere teoretice ori compa
rative. Adaptarea scriiturii pentru
tipul de cititor vizat e subînțeleasă.
Tentația teoretizării se manifestă în
articolele scrise de experți, de cerce
tători și cu activitate didactică în
învățământul superior, asupra că
rora planează uneori păcatul erme
tismului. Mie însămi mi sa relatat
că pentru câțiva termeni a fost ne
voie deo fugă la DEX. Când unii
studenți artiști se plâng de prea
multă teorie, le replic: „O să se scrie
despre voi și nu veți înțelege dacă e
laudă sau dacă sunteți «rași»“. Cri
tica publicistică și cea academică
constituie genuri cu rigori sensibil
diferite, cu standarde de gen prove
nind din publicurilețintă.
(Fragment din studiul Critica
de teatru, din era Gutenberg în
etapa Zuckerberg, în volumul co
lectiv bilingv Teatrul românesc de
azi. Noi orizonturi estetice, editat
de Festivalul Internațional de Tea
tru pentru Publicul Tânăr Iași, în
parteneriat cu AICT.Ro) SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP
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100 DE ANI DE STAT ROMÂN MODERN, NOUA TEMĂ DE GÂLCEAVĂ ÎN CAPITALA MOLDOVEI

Primăria și Consiliul Județean Iași –
ﬁecare cu Centenarul său
Iașul, „capitală de război“ sau „capitala
rezistenței până la capăt“, așa cum au
numit-o istoricii, se pregătește să intre
în mod festiv în anul Centenarului
statului român modern. În perioada
Primului Război Mondial, măcinat de
tifos, cu populația țării refugiindu-se
aici cu toate bunurile pe care le putea
transporta, Iașul a fost azil pentru
administrația centrală și Casa Regală.

Acum, la 100 de ani de la marea
retragere la Iași, în momentele în care
ar trebui să aibă loc evenimente de
rememorare, Iașul se remarcă pe plan
național prin dezbinarea dintre Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean,
ﬁecare instituție venind cu propriile
proiecte și propria viziune, ajungând
într-o situația ireconciliabilă. Guvernul
alocă bani doar către CJ (rămas bastion

ﬁdel al actualei guvernări, prin președintele Maricel Popa) pentru un program de manifestări însăilat, cu holograme deﬁlând pe străzile orașului,
baluri și târguri de zaharicale. În același
timp, la Primăria Municipiului Iași
funcționează un Departament Centenar care a propus un program de
manifestări până în 2020, cu ﬁnanțare
de la bugetul local.

CĂTĂLIN HOPULELE

A DOUA GAFĂ

ȘEDINȚA DE GUVERN DE LA
IAȘI DIN NOIEMBRIE, SUB
SEMNUL ÎNTREBĂRII
După ce, timp de mai multe luni,
Primăria Iași a solicitat fără suc
ces fonduri pentru desfășurarea
unor activități de celebrare a îm
plinirii a 100 de ani de la Marea
Unire din 1918 și de comemorare
a miilor de morți și a crizei din
1917, Guvernul a luat hotărârea ca
Iașul să găzduiască „importante
evenimente și manifestări reunite
sub titlul «Centenarul Marii Uniri
și al Primului Război Mondial.
Iași, capitala Regatului României
19161918 și Moldova – leagăn al
Marii Uniri»“. Astfel, sau alocat
aproape 6 milioane de lei pentru
desfășurarea unor activități de
profil, fonduri ce vor fi gestionate
însă de Consiliul Județean Iași,
Primăria fiind scoasă complet din
ecuație. Este vorba despre Primă
ria condusă de „dizidentul“ Mihai
Chirica. Mai mult, Guvernul a
decis ca acțiunile să se desfășoare
la Iași între 23 și 24 noiembrie, însă
graba cu care a realizat această or
ganizare scoate în evidență mai
multe situații ridicole.
Prima dintre gafe are legătură
cu primul obiectiv al activităților
stabilite de Guvern, „organizarea
unei ședințe festive de guvern în
sediul uneia dintre cele mai fru
moase biblioteci din lume, Biblio
teca Universității Tehnice «Gh.
Asachi»“. „Suplimentul de cultură“
a analizat felul în care a procedat

Mihai Chirica și Daniel Șandru prezentând programul Centenar al Primăriei Iași

Guvernul pentru a asigura înde
plinirea acestei activități și con
firmă, în exclusivitate, din surse
oficiale, că în acest moment există
discuții ca această ședință să fie
organizată anul viitor, fie în 24 ia
nuarie, fie în martie, când se mar
chează unirea cu Basarabia, și nu
acum, în noiembrie.
Însă, prins în propria viziune
festivistă, guvernul nu a verificat
dacă în Biblioteca Universității
Tehnice „Gheorghe Asachi“ există
spațiul necesar pentru a putea vor
bi despre organizarea unei ședințe

de lucru – în fapt, sunt doar bi
rouri individuale pentru studiu,
folosite de studenți; la nivel ofi
cial, guvernul nici măcar nu a
contactat direct instituția de în
vățământ superior care gestio
nează biblioteca.
La scurt timp după publica
rea hotărârii de guvern cu privire
la evenimentele care urmează să
fie organizate, Guvernul a trimis
o solicitare către Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
prin care solicita punerea la dis
poziție a spațiului „bibliotecii

vechi a Universității din Iași“ pen
tru a organiza ședința festivă.
Întrun final, până ca discuțiile să
încline balanța înspre amânarea
acestei ședințe, soluția convenită
era ca ea să se organizeze în Sala
Senatului Universității „Alexan
dru Ioan Cuza“, Guvernul urmând
să viziteze spațiile istorice care au
fost sediile structurilor statului
din Palatul Universitar din Copou
în momentele Primului Război
Mondial, printre care și Aula Uni
versității Tehnice „Gheorghe Asa
chi“ din Iași.

A doua gafă a Guvernului contes
tată public legată de manifestări
lor care urmează să aibă loc la
Iași se referă la organizarea unui
Bal al Centenarului, pe ambele
etaje ale Palatul Culturii, la care
să fie invitate peste 700 de per
soane, membri ai Guvernului,
parlamentari, ambasadori ai Ro
mâniei. Din opoziție, membrii
PNL Iași au a contestat acțiunea
pe două paliere: banii alocați, 6
milioane de lei, provin din fondul
de urgență al Guvernului, bani
destinați de regulă regiunilor din
țară care au suferit calamități;
Liviu Brătescu și Dorin Dobrincu,
membri de partid, dar și istorici
cu merite profesionale universal
recunoscute, au atras atenția asu
pra faptului că în memoria anu
lui 1917 se cuvine să fie ținute
momente de reculegere, nu ba
luri. Acestora li sa adăugat și se
natorul Iulia Scântei: „Vă rog,
domnule Maricel Popa, nu chel
tuiți banii alocați de guvern ca să
faceți un bal al Centenarului la
Iași pentru cei 700 de politicieni,
parlamentari, miniștri, staff teh
nic, pentru a marca în mod nejus
tificat, imoral, jignitor faptul că,
acum 100 de ani, Iașul trecea
printro gravă criză umanitară,
înregistra zeci de mii de răniți,
alături de alte zeci de mii de vic
time ale epidemiei de tifos. Nu
este oportună anul acesta nici o
manifestare în sensul celor soli
citate și finanțate de Guvernul
României, programate pentru zi
lele de 2324 noiembrie. Un bal al
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și evidențierea semnificației apar
te a Iașului în vremea Primului
Război Mondial, când orașul a
devenit pentru doi ani nu doar
capitala Regatului României, du
pă ce Bucureștiul a căzut în mâna
Puterilor Centrale, ci și spațiul în
care șiau găsit adăpost peste
300.000 de refugiați români din
zonele ocupate“, își argumentează
Guvernul decizia de a organiza
manifestările de la Iași.
CENTENARUL PARALEL
Maricel Popa ia temperatura manifestărilor Centenar finanţate
de Guvernul României

Centenarului putem să facem în
martie anul viitor, când vom ani
versa o sută de ani de la unirea
Basarabiei cu Țara Mamă. Anul
acesta comemorăm jertfa ieșeni
lor de acum o sută de ani, sacri
ficiul lor de a primi și găzdui
300.000 de refugiați în casele lor“.
Istoricul Liviu Brătescu a apreciat
faptul că la nivelul Consiliului
Județean fusese organizată o Co
misie a Centenarului, condusă de
Maricel Popa, care reunea mem
bri de la toate partidele politice și
care trebuia să întocmească un
program coerent pentru anul
2018 pe care săl trimită guvernu
lui pentru implementare. Însă
nici una dintre manifestările pro
puse de Guvernul României pen
tru luna noiembrie a acestui an
nu a trecut prin nici un for de de
cizie stabilit anterior.
CE VREA SĂ FACĂ GUVERNUL,
PE LÂNGĂ GAFE
Pe lângă ședința festivă despre
care există informații că nu se va
mai organiza, Guvernul mai pro
pune o comasare foarte puternică
a evenimentelor în cele două zile,
23 și 24 noiembrie. Cele mai am
ple dintre ele presupun despre
organizarea unei ședințe simbo
lice a Parlamentului la Teatrul
Național, unde regele Ferdinand
a deschis lucrările Parlamentului
mutat la Iași în 1916 și refacerea
unui scurt traseu feroviar între
gara Ciurea și gara Iași, pentru co
memorarea celor peste 1.000 de
morți în accidentul feroviar pro
dus în iarna anului 1916 și la Iași.
Tot în zona identificată de Guvern
vor fi plantați 1.000 de stejari și
tei, în memoria celor decedați. Vor
fi depuse coroane la Mausoleul
Eroilor din Iași și la alte monu
mente din județele din regiune,
vor fi organizate momente so
lemne militare și religioase, pa
rade, defilări. Guvernul vrea să

„celebreze diversitatea culturală
și modelul de toleranță propus de
Iași și de România la momentul
Primului Război Mondial, când
aproximativ jumătate din popu
lația Iașului era compusă din evrei,
ruși, polonezi și greci“. În acest
sens, va organiza o „Mare Adu
nare“ care să aducă laolaltă por
turile tradiționale ale tuturor mi
norităților de pe teritoriul Româ
niei și porturile românești din
toate ținuturile.
Se va tipări un ziar al Cente
narului, distribuit pe 23 și 24 no
iembrie, și se dorește reabilitarea
a zece monumente dedicate Pri
mului Război Mondial de pe raza
județului. Pe lângă acestea, va mai
fi organizat un mix de evenimente
mai mici, târguri, expoziții de
mașini, trăsuri și calești și un foc
de artificii. Cum liberalii au criti
cat faptul că în timpul scurt ră
mas până la momentul 2324
noiembrie nu este timp suficient
pentru cheltuirea banilor, Mari
cel Popa, președintele CJ, a făcut
o serie de declarații publice prin
care a asigurat că totul va fi făcut
transparent și că nu este vorba
despre „festivism“, fiind și ele
mente de comemorare. Nici pre
ședintele CJ, Maricel Popa, nici
primarul Iașului, Mihai Chirica,
nu au răspuns apelurilor repetate
ale „Suplimentului de cultură“
pentru a comenta situația.
„Programul propus pentru zi
lele de 23 și 24 noiembrie 2017 va
implica populația întregii Moldove,
dar și vorbitorii de limbă română
din țările vecine. În ceea ce pri
vește acțiunile destinate institu
țiilor, se estimează că acestea vor
aduna peste 600 de reprezentanți
din partea Președinției României,
Guvernului, Parlamentului, cul
telor religioase, ambasadelor străi
ne în România, rectorilor universi
tăților din regiune, administrației
locale a județelor din regiune. Prin
această măsură sa urmărit reiterarea

„Nu trebuie să fii invitat pentru a
respecta memoria celor care sau
jertfit pentru binele acestei țări. Nu
aștept să mă invite nimeni, nici CJ,
nici Guvernul, nici președinția, nici
măcar ONU ca să pot sămi cinstesc
înaintașii care sau jertfit pentru a
face România Mare. Nu voi încerca
să mă suprapun pe orice program
Centenar propus de orice instituție
din România, ci, dimpotrivă, să
completez și să ajut orice program
prin ceea ce facem noi“, a declarat
primarul Mihai Chirica la scurt
timp după ce a aflat de decizia Gu
vernului, spunând și că există ris
cul ca ea să se manifeste ca o for
mă de a „arunca bani pe fereastră“.
Astfel, Primăria a anunțat de cu
rând propriile acțiuni ce vor fi rea
lizate pentru a marca cei o sută de
ani de la centenarul Marii Uniri,
dar despre care primarul a anun
țat că nu se vor suprapune cu cele
demarate de Guvern prin CJ, ci vin
ca o completare.
Alături de prof. univ. dr. Da
niel Șandru, care coordonează
acum Departamentul Centenar al
Primăriei, primarul a anunțat
programul, care cuprinde o serie
de 30 de direcții tematice, după
cum a anunțat, și mai multe pro
iecte culturale și de investiții, fără
a se preciza însă clar câte dintre
acestea au un orizont clar în care
vor fi finanțate de la bugetul local.
Proiectul amplu al Primăriei ne
cesită și o finanțare pe măsură.
Dacă primarul a trimis către Gu
vern o serie de propuneri de
investiții în zona Iașului cu valoa
rea de 17 milioane de lei, în Iași se
dorește realizarea a 80 de pro
iecte culturalacademice, nouă
proiecte de investiții și 180 de ma
nifestări în total.
Programul Primăriei a fost
împărțit în trei categorii – acțiuni
ale Primăriei, evaluate la aproape
4 milioane de lei, proiecte ale
altor instituții publice în partene
riat cu Primăria, evaluate la apro
ximativ 5,2 milioane de lei, 1,65
milioane fiind contribuția muni
cipalității, și nouă proiecte de

investiții ale Primăriei, dorinduse
printre altele renovarea fostului
cinema Republica, revenit la titula
tura inițială de Trianon, sau rea
bilitarea casei în care a locuit gene
ralul francez Berthelot. Pe termen
scurt, până la finalul anului, Primă
ria ar vrea să organizeze o serie de
evenimente mai mult simbolice.
Vineri, 3 noiembrie, a fost
marcat Centenarul sosirii misiu
nii americane la Iași, pe 26 noiem
brie va fi inaugurat Tramvaiul
Centenarului, pe 29 noiembrie se
va semna, la București, în Aula
Academiei, un parteneriat de co
laborare între Academia Română,
cea de Științe a Moldovei și Primă
ria Municipiului Iași, în aceeași zi
fiind organizată și o expoziție de
desene Centenar, realizată în ur
ma unui concurs adresat elevilor
din ciclul gimnazial și liceal. Pe 1
Decembrie va fi marcat momentul
99 de ani de la Marea Unire, iar pe
14 decembrie începutul proteste
lor anticomuniste la Iași.
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Minţile luminate
din ambele
instituţii ar trebui
să dialogheze, este
normal, ca să nu
apară motive de
încurcătură.

Analistul politic Lucian Dîrdală
explică faptul că ar fi dorit să vadă
felul în care se implică societatea
civilă și mediul academic în aceas
tă comemorare, nu doar autori
tățile publice. „Din păcate nu prea
se întâmplă, toată responsabilita
tea aceasta revine instituțiilor pu
blice, care se descurcă așa cum
știu ele mai bine. Nu reușesc să
îmi dau seama dacă ar fi mai bine
să fie o viziune integrată care să
reunească mai multe instituții sau
e mai bine ca fiecare să o facă așa
cum se pricepe, atât cât se pricepe.
Suntem în zona comemorării rea
lizate de instituțiile statului. Pro
blema centrală este ca fondurile
să fie eficient utilizate și nu am ar
gumente pentru a spune că o linie
unică și un management unic ar fi
neapărat mai bun decât două vi
ziuni separate. Nu e neapărat
vorba de împărțire, fiindcă sunt

proiecte separate, dar mințile lu
minate din ambele instituții ar
trebui să dialogheze, este normal,
ca să nu apară motive de încurcă
tură“, a declarat Lucian Dîrdală.
În același timp, directorul Bi
bliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu“ din Iași, prof.
univ. dr. BogdanPetru Maleon,
implicat în Consiliul Consultativ
al Primăriei care gestionează pro
blemele legate de Centenar, spune
că, din câte știe el, nu există un
dialog concret în Departamentul
Centenar de la Primărie și Comi
sia Centenar de la CJ. „Din punctul
meu de vedere, totul provine din
faptul că Guvernul central alocă
discreționar fondurile. Consiliul
Județean a primit fonduri, Primă
ria nu. Totul se face pe criterii po
litice. Din păcate, aceasta este
realitatea și trebuie să o spunem
răspicat. Nu știu cine se ocupă la
Consiliul Județean. Știu că Primă
ria a făcut o selecție riguroasă,
sunt oameni competenți implicați,
care știu despre ce este vorba,
membri ai Academiei Române,
sunt alături de ei în aceste ședințe.
Nu știu ce se întâmpla la CJ, nu aș
putea să vă spun, pentru că nu am
fost invitat. Atât pot să spun de la
cei implicați: Primăria nu a primit
bani, iar CJ a primit de la auto
ritățile centrale. Dacă selecția be
neficiarilor nu sar face după cri
terii politice, lucrurile ar fi altfel.
Modul în care acționează Guver
nul central este de fapt proble
matic aici“, a declarat Bogdan
Petru Maleon. SDC

Bogdan-Petru Maleon

Lucian Dîrdală
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Într-o singură clipă
Scrierile sale au fost model pentru generații întregi de literați și jurnaliști,
implicarea în concretețea vieții americane, necondiționată, iar grația
stilistică, forța și soﬁsticarea scrisului ei, calități pe care a știut să le
șlefuiască într-o variantă inconfundabilă: varianta Joan Didion.
ALINA PURCARU

A scris ca jurnalistă pasionată, cu
o ucenicie de șapte ani la „Vogue“,
în perioada de formare, și ca pro
zatoare refractară la gusturile
timpului. A scris scenarii de film,
adesea împreună cu soțul ei, scrii
torul John Gregory Dunne, eseuri
remarcabile, romane, piese de
teatru și memorialistică. Run, Ri
ver (1963), Play It as It Lays (1970),
A Book of Common Prayer (1977),
Democracy (1984) sau recentul
volum autobiografic Blue Nights
(2011) sunt printre cele mai
cunoscute titluri ale ei, nici unul
tradus în română. Cu un profil im
presionant și o recunoaștere pu
blică de proporții, Joan Didion
este, fără îndoială, o prezență de
forță în cultura americană con
temporană, un reper fără de care
harta acestui spațiu cultural ar fi
cu mult sărăcită.
Publicarea volumului de me
morialistică, Anul gândirii ma
gice, în limba română, este așadar
un pas salutar, absolut necesar,
pentru ca scrierile acestei mari
scriitoare să ajungă să fie traduse
și la noi. Faptul că abia acum
apare unica traducere din opera
ei, și încă o carte delicată, cum e
orice eseu personal despre sfârșit,
ameliorează retardul cu care Joan
Didion ajunge cunoscută și citito
rilor autohtoni, în limba română.
Iar Virginia Costeschi, traducă
toarea cărții, se achită onorabil de
sarcină. Acest preambul, care a
încercat să schițeze portretul unei
scriitoare de excepție, un adevă
rat literary icon, chiar și la cei 82
de ani câți are acum, e intrinsec
cerut de însăși natura volumului
de față, una dintre scrierile târzii
ale autoarei, și, în plus, o carte cu
o uriașă încărcătură personală.
Joan Didion a scriso după ce, în
seara zilei de 30 decembrie 2003,
în timp ce se pregăteau să cineze,
soțul ei sa prăbușit subit, iar me
dicii nu lau putut salva. Suferea
de afecțiuni ale cordului, rapoar
tele medicale și istoricul personal
indică clar starea clinică, dar nici

un raport, nici un istoric medical
și nici o observație sau circum
stanță nu pot oferi consolare du
pă o astfel de pierdere.
John Gregory Dunne moare
aproape de cumpăna dintre ani,
în timp ce la alt spital din New
York, fiica lui și a lui Joan Didion
se zbate, cu șanse minime, între
viață și moarte. Anul gândirii ma
gice este o cartemărturie în care
pare că se topește tot ce rămâne
esențial: memoria, durerea, capa
citatea de a face față unor zile în
care celălalt nu mai e, dragostea
maternă, prieteniile indisolubile,
gusturile literare, chiar și listele
de cumpărături. Este un text atât
de impregnat de refuzul pierderii,
încât nu mai pare un text despre
doliu, cât o meditație intens per
sonală despre dragoste, atașa
ment, formare și sensul tuturor
acestor legături întărite de timp;
despre sensul existenței, în defi
nitiv, și despre puterea individu
lui de al controla.
Joan Didion și soțul ei, John
Gregory Dunne, au fost un cuplu
inseparabil, cum rar se întâmplă,
și cu atât mai rar între artiști și
literați. Căsătoriți de mai bine de
40 de ani, lucrau împreună, își
încredințau unul altuia propriile
scrieri în faza finală, ca unor cri
tici învestiți cu toată încrederea,
ieșeau împreună (cartea e plină
de nume de restaurante, cinema
tografe și destinații pe care cuplul
lea ales și lea frecventat), pe
scurt, se preferau unul pe celălalt,
până la capăt. Inutil de spus că
Joan Didion nu concepe absența
lui, iar cartea, în mare parte, este
o încercare de a accepta și de a in
tegra această absență.
La început, scrisul reia obse
siv detalii de o concretețe conton
dentă, cum ar fi registrul cu ie
șirile și intrările în imobil ținut de
portar sau obiectele de pe masa
lângă care sa prăbușit John, în
încercarea inconștientă de al rea
duce înapoi, urmând aceleași co
ordonate ale realității din care sa
desprins. E ca și cum, numind cu o
acuitate de sistem video performant

fiecare detaliu al lumii din care el
a ieșit, momentul dispariției ar
putea fi șters, destrămat, anulat,
iar timpul, dat înapoi. Imediat du
pă pierdere, totul pulsează întro
ceață în care se amestecă rememo
rări și încercarea de a înțelege mai
mult. Nevoia de a ști fiecare deta
liu, aceeași nevoie care o face să
ceară un raport complet după au
topsie, pare că devine noua axă a
existenței. Această fixație e prima
fază care urmează decesului, un
prag întro viață diferită, care își
va dezvălui, treptat, propriile eta
pe, toate transformatoare.
TRĂIREA DOLIULUI
METAMORFOZEAZĂ SINELE
Faptul că, în același timp, fiica lor,
Quintana, agoniza între viață și
moarte, transformă această pe
rioadă întrun purgatoriu în care
contururile și reperele lumii sunt
fixate numai de indicatoarele că
tre spital și de amintirile pe care

fiecare stradă sau ieșire de pe au
tostradă i le actualizează. Treptat,
meditația care adastă obsesiv
asupra suprapunerilor dintre tre
cut și prezent se orientează, cu
gradații infinitezimale, către ac
ceptarea schimbării. Întreg pro
cesul prin care trăirea doliului
metamorfozează sinele ca nici o
altă experiență este redat, în scris,
printrun mozaic de conexiuni ce
topesc personalul cu livrescul și
confesiunea cu comentariul filo
zofic. În logica gândirii magice,
crâmpeie de viață aparent insig
nifiante par conectori coerenți
întro narațiune care prevestea
sfârșitul. În aceeași logică, faptul
că văduva închide din greșeală un
dicționar păstrat mereu deschis
pe biroul lui pare un fapt blama
bil, pentru că șterge astfel un
semn prețios: ultimele cuvinte pe
care el lea căutat înainte să moa
ră. Ultimele posibile indicii care
ar putea explica ceva.
Anul gândirii magice este o
carte care, pornind de la expe
riența pierderii, disecă un întreg
conglomerat de emoții și trăiri, o
materie impalpabilă din care sau
plămădit viața unui cuplu și viața
unei familii. O materie atât de
sensibilă din care, de nimic pre
veniți, toți trei, ea, John și fiica lor,
Quintana, se desprind pe cont
propriu, căci mișcările lor, oricât
de ferme, de încrezătoare și de ar
monioase în această viață, nu in
tuiesc și nici nu au cum să con
troleze o tectonică oarbă, care

face și desface lumi. Finalul cărții
aduce o suită de imagini pentru
metamorfoză, pentru sfârșit și
pentru acceptarea schimbării: miș
carea plăcilor tectonice care se
ciocnesc, a curenților de adân
cime, a insulelor care dispar, a ca
merelor care sunt uitate. Totul
pare definitiv, brutal și blând,
exact în același timp. Inevitabil.
Totul pare că își găsește un spațiu
întro logică mai mare, iar izola
rea e conectată cu o dinamică a
altor proporții. Nu există sfârșit
pentru o asemenea carte, cum
nici pentru vocea care o însufle
țește nu există sfârșit. SDC
Anul gândirii magice de Joan
Didion, traducere de Virginia
Costeschi, Editura Pandora M,
București, 2017.
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Cum să ﬁi sănătos în călătorii
Oriunde aș merge, în
Asia, Orientul Mijlociu,
Africa sau America
Centrală, caut mereu
să intru în contact cu
medici homeopați,
naturopați, vraci și babe care prepară leacuri
naturale în grădina din
spatele casei. Așa m-am
vindecat de conjunctivită în Africa, de răceli
și infecții în India și așa
am reușit să-mi întăresc sistemul imunitar
în zone ale lumii unde
medicina convențională e mai greu accesibilă.
DESIRÉE HALASEH

Nu mănânc carne, gluten, con
serve, mă feresc de pastile ca
dracu’ de tămâie și în ultimii doi
ani am fost răcită serios de cel
mult două ori. Atunci când plec
la drum, bagajul meu conține o
listă esențială de suplimente na
turale, accesorii și ritualuri care
îmi asigură o condiție fizică exce
lentă, dar și o stare mentală echi
librată și pozitivă:
SUPLIMENTE NATURALE
De departe preferatele mele sunt
moringa și chia, două super ali
mente de care nu mă pot despărți
nicicând. Denumită și „arborele
vieții“, moringa asigură aportul
necesar de substanțe antiinfla
matorii, aminoacizi și un car de
vitamine (calciu, fier, magneziu,
potasiu, vitaminele A și C, ca să
enumăr doar câteva). Semințele
chia sunt micul meu secret, desco
perit recent întro dupăamiază to
ropitoare din sudul Indiei caremi
anulase cheful de a găti sau a ieși la
mai mult de 10 m din casă pentru
ami procura de ale gurii. Așadar,
am înmuiat o mână de chia în suc
proaspăt de cocos, am așteptat ma
ximum jumătate de oră, după care –
deloc ceremonial – am aruncat câ
teva banane răscoapte, miere și un
dram de ghimbir et voilà, brunchul

Yoga în deșertul Wadi Rum

Cu rucsacul prin Iordania

este gata. Pe lângă aportul deloc de
neglijat de fier, miam domolit foa
mea, dar mam și asigurat că siste
mul endocrinic are destul Omega
3 astfel încât să mă păzească (atât
spun!) de schimbări bruște de sta
re, bufeuri sau tulburări de somn.
Atât chia, cât și moringa sunt pline
de proteine, perfecte pentru călă
torul vegetarian.
BITTER SUEDEZ
Atunci când careva mă mai în
treabă ce ar putea sămi aducă din
România, nu ezit o clipă: bitter sue
dez. Un elixir în tratarea răcelilor și
infecțiilor minore, durerilor de sto
mac, rănilor, a sindromului pre
menstrual sau a cistitei, bitterul e
mereu primul doctor la care ape
lez. Deși în ultimii ani au apărut pe
piață diverse rețete locale, am ră
mas loială preparatului descoperit
de medicul suedez Klaus Samst și
patentat de Maria Treben ulterior.
TIGER BALM
Balsamul pentru dureri muscu
lare e ideal atunci când ai umblat
o zi întreagă prin Koh Phi Phi,
Thailanda, în căutarea celei mai
potrivite variante de cazare, cu
geamuri și apă caldă (dacă se poa
te, vă rugăm) alături de un rucsac
de minimum 15 kg. Eu una lam
pomenit de multe ori, mai ales
după ture lungi cu bicicleta, după
zboruri intercontinentale sau
drumeții pe munte.

ULEI PUR DE COCOS
În loc de creme solare, pentru riduri,
hidratare, curățare șamd. Eficient
și natural, unde mai pui că eco
nomisești o grămadă de spațiu în
rucsac, prin a înlocui o sumede
nie de sticle și sticluțe cu un sin
gur recipient minune.
COVORAȘUL DE YOGA
A trecut un an de zile de la prima
ședință de hatha yoga și mia
schimbat total viața. Miam făcut
un ritual din a găsi măcar 15 mi
nute pe zi pentru o ședință ghi
dată de hatha yoga, de preferat
disdedimineață, imediat când
mă trezesc. Foarte utilă e și apli
cația pentru smartphone, Daily
Yoga, care are și o versiune gra
tuită cu zeci de exerciții, asane și
meditații ghidate (doar în limba
engleză, deocamdată). Covorașul
de yoga e ultra subțire, îl poți rula
și atașa în exteriorul rucsacului
sau, dacă mai ai spațiu, îl poți îm
pături și pune alături de hainele
din bagaj.
EARTHING
Una dintre cele mai mișto noi în
deletniciri recente: earthing sau
plimbări desculț pe plaje (non
stop două săptămâni în Goa și în
majoritatea anului petrecut prin
Auroville), orașe și păduri care
mau tratat de insomnie, dureri
de spate și dureri premenstruale.

Imperativa nevoie a sacului de dormit între zboruri

ULEIURI ESENȚIALE
Uleiul de mentă calmează migre
nele, cel de migdale protejează
părul (mai ales când stai la tro
pice cu soarele în cap 12/12 luni)
iar cel de eucalipt e perfect pen
tru sinuzite, alergii, arsuri, tăie
turi și alte răni externe.
SAC DE DORMIT
În mod normal am nevoie de mă
car șase ore de somn zilnic. Se în
tâmplă, nu rareori, să treacă mai
mult de 48 de ore fără să ajung în
apropierea unei camere decente și
a unui pat. Legături prelungite de

zbor, drumuri lungi prin munți cu
autobuze locale, roadtripuri in
terminabile și tot așa. Pe când lu
cram întrun hostel din Kuala
Lumpur, vara trecută, mam făcut
cu un sac de dormit nounouț când
unul dintre backpackerii ce neau
trecut pragul a decis că e timpul să
se întoarcă la viața reală și la bene
ficiile ei, lăsând în urmă mai tot
conținutul bagajului cel însoțea.
Inutil să menționez că sacul de
dormit e noul meu cel mai bun
prieten; îl întind oriunde, în aero
porturi din Israel, deșerturi din
Iordania sau păduri din India, de
fiecare dată când am măcar două
ore de repaus. SDC
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Dinu Guțu
Intervenția
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din romanul Intervenția,
de Dinu Guțu, care va apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Strada Piezișă e blocată toată de
câini și băieți de la U. Să fie vreo
2.000. E ca la Euro, se cântă și se
bea în stradă. Carnaval și voie
bună. Ne sare inima de bucurie.
Nam văzut atâția câini întro de
plasare de mult. Bine, jumătate or
fi băieții lui U Cluj, cu care avem
tovărășie, dar meciui la 9 și mai
trebuie să vină lume. Cineva dă
tonul: U Cluj suntem noi, U Cluj
suntem noi și suntem frați cu
voi! Cu mâinile ridicate le răs
pundem: Dinamo suntem noi, Di
namo suntem noi și suntem frați
cu voi. Repetăm de câteva ori
treaba asta și schimbând ritmul:
Pentru că suntem frați, pentru că
suntem frați, dăm muie la spur
kați. Lumea aplaudă, băutura curge.
E coadă la fiecare bar și alimen
tară din zonă. Ne salutăm cu lume
pe care nam văzuto de mult.
Unii au venit cu low costul de la
Londra ori din Italia pentru me
ciul ăsta. Bine, mult spus pentru
meci, mai degrabă pentru o noap
te de beție cu ai tăi. Ne facem loc
prin mulțime, un pic timizi și de
la cele câteva beri pe care leaveam
de recuperat față de restul lumii.
Cei mai praf, câțiva băieți vechi
deai noștri, cu joburi bune și
poziție în societate, sau dezbrăcat

AUTORUL
Dinu Guţu este antropolog, jurnalist cultural și membrul unui
grup ultras. Teza de doctorat
este o etnografie despre ultrașii de la Dinamo (Ultimii oameni.
Etnografia unei peluze, 2015). A
mai publicat o serie de articole
academice și capitole în reviste
și volume din România și Marea
Britanie. Este colaborator la
platformele Art7.fm și Platzforma. Mai scrie pentru Criticatac,
Vice și Casa Jurnalistului. SDC

la bustul gol și aruncau cu sticlele
goale ori cu petarde în mijlocul
străzii. Apoi au răsturnat o masă
de plastic șiau început să se bată
în joacă cu câteva scaune. Un altul
scutura un brăduț scos dintrun
ghiveci. Am zâmbit cu toții la
scenă și neam făcut loc mai în
colo, să ne punem pe băut. Tobele
băteau a mare spectacol, iar Toma,
regele, dădea tonul urcat peo
masă de lemn. Feeric aproape.
Peste-o oră pornim în mare
corteo spre stadion. Câteva mii. E
un sentiment ciudat cai venit ca un
trib nomad, făcând sute de kilo
metri, ca să cucerești o seară liniș
tea unui oraș. Antinuș e deja luat și,
co bere în mână, se dă la o polițistă
care păzea din mașină mulțimea.
— Domnișoară, domnișoară,
nu vă supărați, ce Facebook aveți?
o întreabă el.
— Mai bine vă spun cât e
amenda pentru băut în public, îi
spune ea mieros, un pic pe flirt.
— Fac bani să mă simt bine,
doamnă, păi, nu de aiai fac ? râde
Antinuș. Dațimi amenda, da’ scrie
țimi Facebookul pe spatele ei.
Sunt amândoi pânăn treizeci
șiși zâmbesc destul de a subîn
țeles. Polițista se face că scoate
ceva din torpedou. Antinuș o
roagă doar să nul împuște, în rest
să facă ce vrea ea. Colegul polițis
tei de la volan devine un pic pose
siv și face o grimasă a nemulțu
mire, dar nare curaj să intervină.
Antinuș îi zâmbește domnișoarei
și scoate telefonul să facă un sel
fie. Chiar par că se potrivesc amân
doi. La un semn, Antinuș dă tonul
la una: Iubim Poliția Românăăă,
iubim Poliția Românăăă.
Cantro idilă imposibilă, îi
spune domnișoarei polițist la final:
— Las’, că nau intrat deplasă
rilen sac, ne vedem la următoa
rea. Vă sărut, știți unde mă găsiți.
Își vede de drum, dar nu pen
tru mult timp, căci pe cealaltă
parte a străzii un echipaj de la
Forțele Speciale au oprit un Logan

cu dinamoviști ca să verifice port
bagajul. Antinuș e primul la căs
cat gura și, sigur pe el, îi întreabă
pe mascați:
— E pericol, să mă dau mai la
o parte? Oare ce vom găsi? Ce
tățene, raportează, ce ascunzi? se
maimuțărește Antinuș la șofer.
Mă gândesc căi nasol să fii
așa înalt și prost câteodată, ui
tândumă la Antinuș, în timp ce
un mascat parcămi ascultă gân
du’ șil ia ca peo pisică de subraț
șii zice ferm: vă rog să vă depla
sați. Urcăm cu greu dealul Gruiei
și, aproape de stadion, jandarme
ria face un țarc improvizat, un fel
de prim filtru de control la intrare.
Antinuș nare răbdare să stea la un
loc și merge nervos și pe caterincă
chiar în fața cordonului de jan
darmi șincepe: Jandarmeria și cu
Filipescu o ling în pizdăăă pe Stela
Popescuuuu, haide, bre, cu toții.
Lumea râde ca la circ de Antinuș.
Și jandarmii râd. Mai dă tonul de
câteva ori la același refren, dar se
lasă păgubaș, pentru că nul preia
nimeni, șii vine o altă idee:
— Bă, ca să nu mai stăm la
coadă, zicem cavem un transport
special și cam vorbit cu Niculescu,
oficialu’, și știe el despre ce e vorba.
Schema lui Antinuș merge și
ne facem loc prin mulțime. Sunt un
pic mai treaz decât ceilalți și mie
rușine de boschetăreala lui Anti
nuș. Ajungem totuși repede în Pe
luză. Se umpluse aproape până la
refuz, deși mai era multă lume
afară. Punem steagul pe gard, dar
numele grupului, scris la baza câr
pei, nu se poate citi din cauza unui
panou de la o firmă de ciment, pus
chiar în spatele porții. Antinuș,
aproape pe steroizi, ia o vargă de
undiță cu care fluturăm steagurile
șimpinge prin gard panoul publi
citar, ca la turnirurile de cavaleri
bețivi. Nui iese din prima, dar e
tenace. Panoul se balansează ușor
și Antinuș îi dă o ultimă lovitură
fatală. Gata, acum se vede și nu
mele și vedem și noi, dă raportul
Antinuș și dispare în mulțime mai
bine deo repriză.
Îmi fac loc lângă Gil, un băiat
imens de la Cealaltă Peluză, și
aproape mă lipesc cu fața de gardul
care ne desparte de teren. Mă uit la
meci ca printrun vizor de ușă, prin

crăpătura unui steag de gard, în
chizând un ochi ca să pot focaliza
mai bine la poarta cealaltă, unde
CFRu’ e pe noi cam deo repriză.
Cei din rândurile de mai sus nu văd
nimic de reclamele și steagurile din
față, dar sar ritmat și cântă pe re
peat: Iar sunt seara departe alături
de Dinamooo… Magic sentiment.
La o centrare banală, portarul
CFRului scapă mingea, de zici
cavea ulei în mănuși, Filip urmă
rește șio dă cu șpițul. Goooool,
Gooooolll, băăăă! Urlu în același
timp cu câteva mii de oameni. În
cepe un pogo general, nempingem
de bucurie. Searuncă hanorace și
șepci în aer, iar Gil profită de mo
ment că nul vede nimeni și lovește
gardul din față aproape de punctele
de sudură. Lovește cu piciorul ca la
antrenamentele de kickboxing, cu
un rânjet subtil pe față, ca și cum
știe el ce știe. Jumătate din gardul
de metal cedează și nu ne mai
simțim neapărat cantro cușcă de
animale. Nimic nu mai contează,
peluza cântă cu bătăi ritmate, pe
melodia aia din anii ’90, They don’t
care about us, parcă: Cântă băieții,
cântă întruna,/ Cântă peluza, cântă
nebuna!/ La La La La La La La La La
Laa/ Fără rețineri, doar suntem ti
neri,/ Fără regrete, doar sentimen
te!/ La La La La La La Laa. SDC

CARTEA
„Romanul de debut al lui Dinu
Guţu se mișcă între două lumi –
harnicii scriitori de proiecte
ONG-iste și ultrașii. În ambele
zone, Guţu face treabă bună –
disecă umanitatea forfotitoare
a suporterilor dinamoviști, cu
adversităţile, combinaţiile și petrecerile pe care le fac când
sunt în deplasări, și dă la iveală
strategiile cinice din industria
atât de profitabilă a oamenilor
frumoși din ONG-uri: avem dimensiune roma în proiect?
Cum să nu! Sunt incluse femeile? Nu se pune problema.
Avem dimensiune lgbt?
Aveeem. Realismul e pop, fără
bovarisme dostoievskiene, dar
cu atât mai eficient. Dacă în
descrierea burgheziei civice
se simte o oarecare ostentaţie
demonstrativă, în survolul «ultimilor oameni» din galerii Guţu
se lasă furat de poveste și dă
măsura talentului de scriitor –
personajele au culoare, sunt
conturate în tușe concise, iar
umorul e irezistibil. Sunt pasaje
la care am râs in hohote.“
(Adrian Schiop) SDC
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Animale politice
În timp ce în România oamenii
tot zic că ies în stradă pentru că
se, mă scuzați, „pișă pe el de vot“,
în Franța cineva a luat lucrurile
mult mai în serios.
În primul rând, a câștigat acces la
Palatul Élysée. În al doilea rând, a
așteptat un moment propice, res
pectiv o întâlnire a președintelui
Franței cu trei miniștri și sa asi
gurat că există o cameră video pe
el. Și ultima etapă a planului, lo
vitura de geniu, șia exprimat
gândurile în formă lichidă direct
pe șemineul de mii de euro, în
soțit de râsetele celor din cameră.
Apoi toată lumea a continuat în
tâlnirea și la iertat, pentru că ni
meni nu poate sta mult timp su
părat pe un labrador.
Nemo este noul primcâine al
Franței, continuând o adorabilă
tradiție a șefilor de stat care își aduc
cu ei animalele de casă dragi. Nemo
a fost adoptat de soții Macron de la
un adăpost și îl iau cu ei la nume
roase vizite oficiale. Începând cu
1970, toți președinții Franței au
avut un labrador, cel al lui Sarkozy
fiind cunoscut ca pus pe năzbâtii și
stricăciuni prin Palat.

De cealaltă parte a Oceanu
lui, președintele Donald Trump a
rupt tradiția Americii moderne:
este primul președinte care nu
are pe lângă el un suflet necuvân
tător. O serie de speculații au
apărut în presă, cu intensitatea
dedicată în general afacerilor ex
traconjugale, în legătură cu mo
mentul în care băiatul lui Trump
ar fi văzut un puiuț de caniș și i sa
luminat chipul. Acesta să fie ale
sul? Va exista în sfârșit un animal
de companie la Casa Albă? De
atunci a trecut un an și deocam
dată nu există nici o schimbare.
De la George Washington în
coace, toți președinții americani
au avut animale de companie. Cei
mai populari au fost câinii, iar din
tre aceștia pe primele cinci locuri
ale raselor populari sunt: terrieri
(15), spaniel (9), collie (9), setter (6)
și retriever (5). Dar nu întotdeauna
animalele de Casă Albă au fost
dintre cele mai obișnuite. Pe lângă
câini, pisici, cai și ponei, reședin
țele prezidențiale au găzduit: ursu
leți, papagali, cocoși de luptă, opo
sumi, porci, porcușori de Guineea
și viermi de mătase. John Adams a
avut un câine cu numele Satana.

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
John Quincy Adams a avut, pentru
câteva luni, un aligator în cadă.
În Noua Zeelandă, știrea lunii
octombrie a fost alegerea unei
femei de 37 de ani ca primminis
tru, cel mai tânăr lider din istoria
modernă a țării. Cealaltă ștrie a
lunii a fost despre noua primpi
sică a țării, Paddles, și contul ei de
Twitter – @FirstCatofNZ. Paddles
a fost primită pe Twitter cu un
covor roșu, adică de însăși Larry
the Cat, celebra pisică de pe 10
Downing Street.
Până și Putin pare mai agrea
bil atunci când este fotografiat
lângă cei trei câini ai săi – Verni,
Yume și Buffy. Verni, un pui de
alabai primit cadou de la oficia
litățile din Turkmenistan, a creat
un întreg scandal cu privire la
drepturile animalelor acolo, o
țară cunoscută pentru cruzimea
față de animale. Rasa alabai este
considerată parte din „tezaurul

A venit garnitura nouă!
Cum, nu vă place?!
Va trebui să acceptăm, la un mo
ment dat, că toată clasa politică
românească emană de la noi, de la
popor, și ne este o oglindă fidelă.
Dacă vom avea capacitatea să
recunoaștem asta, poate vom în
cepe o reconstrucție, o reașezare.
Toate lucrurile care par frumoase
de la distanță în România pre
zintă defecte mici și mari atunci
când te apropii suficient mai
mult. De la felul în care sunt îngri
jite parcurile, bătălia împotriva
corupției care ne place, dar pe
care o subminăm cu plicurile date
ici și colo, și până la băncile stră
ine cu operațiuni în România că
rora le cad serverele pentru că nu
mai verifică nimeni dacă genera
toarele mai pornesc. Și străinii se
românizează la noi, ba chiar cred

că se obișnuiesc să aprecieze eter
nul compromis între ceea ne pre
tindem a fi și veșnica fușereală
din realitate. Așa că nu clasa poli
tică e răul cel mai mare. Răul cel
mai mare e în fiecare compromis
zilnic pe care îl facem față de noi
înșine și de munca noastră. Pe
scurt, în acest punct al evoluției
noastre democratice suntem.
Au devenit virale filmulețe în
care politicieni, mai tineri și mai
în vârstă, sunt întrebați banalități
de către reporteri și se fac de râs.
Pe Facebook se clamează indignarea
fără limite în fața enormităților
de genul „forma de guvernământ
a României este PSD“ (rostire de
pesedist cu state vechi) sau „noi,
cei de dreapta, avem libera expri
mare și nu facem ce spun șefii, cum
fac cei de stânga“ (rostire de tânăr

liberal). Rușinoase răspunsuri, ați
zice, la întrebările „care este for
ma de guvernământ a României“
sau „care este diferența între stân
ga și dreapta politică“. Dar care
este, în realitate, nivelul de cul
tură politică de la noi? Cine sunt
aceia care compun partidele și
cum ajung acolo? În vreme ce tot
am clamat nevoia de schimbare a
clasei politice, atunci când, iată,
schimbarea fețelor a venit, publi
cul nu pare satisfăcut de rezulta
tul vastei operațiuni de prime
nire. Ba, mai mult, pare că avem
cea mai slabă garnitură de parla
mentari din toate legislaturile
postrevoluționare.
Nu veți regăsi, din păcate, în
organizațiile de tineret ale partide
lor din România, cei mai iluștri
exponenți ai generației lor. Viețuim

național“ al Turkmenistanului, iar
comercializarea câinilor de aceas
tă rasă este interzisă. În schimb, în
capitala turkmenă sunt interzise
animalele fără stăpân, din cauza
„mirosului urât“, și numeroși câini
și pisici sunt eutanasiați înaintea
evenimentelor internaționale care
au loc în capitală.
În România, singurele ani
male prezidențiale celebre au fost

întro societate în care vârfurile
cresc, de cele mai multe ori, cu
conștiința că a face politică se nu
mără printre cele mai rușinoase
îndeletniciri dintre toate cele ce
există pe fața pământului. De la
familie la prieteni și colegii de fa
cultate sau de muncă – cu toții le
vor spune să stea deoparte, „să nu
se bage în cloacă“ sau „nu știam că
vrei să fii și tu hoț ca toți ăia din
Parlament“. Sau, caz real: „nu aveai
unde să dormi acasă?“. Elita își
dorește și recunoaștere socială,
iar a activa întrun partid îi aduce
opusul acesteia.
România este departe de a fi
un caz excepțional. Puterea po
litică devine tot mai dificil de
exercitat, dacă nu de obținut, pe
măsură ce, grație rețelelor de so
cializare, cetățenii își găsesc o su
medenie de cauze legitime în nu
mele cărora să se ralieze și cărora
să le ceară rezolvare din partea
politicienilor. O fragmentare a
intereselor nemaiîntâlnită. Sen
timentul de haos, de ineficiență
este adâncit de incapacitatea par
tidelor clasice de a se adapta noii

Corbu  labradorul lui Ceaușescu –
și cei cinci câini ai lui Băsescu –
Shogun, Tosa, Mura, Crocodel și
CuțuCuțu. Și, chiar dacă e de în
țeles de ce președinții mai noi ar
dori să se despartă de o moște
nirea celor vechi, unele tradiții
merită păstrate. Animăluțele de
casă sunt printre puținele care le
pot face mai simpatice pe adevă
ratele animale politice. SDC

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
realități, dar este și motivul pen
tru care, în timpul marilor pro
teste, sunt aproape imposibil de
fixat douătrei solicitări punc
tuale către putere. Fiecare român
cu simț civic simte și crede că este
în puterea lui să facă presiune și
să obțină o rezolvare la problema
identificată de el și câțiva prie
teni ai lui.
Durerile de cap abia încep,
pentru că oricine ar deține pute
rea nu va reuși să îi mulțumească
în timp util pe cei care eventual
șiau pus încrederea în el și nici
nu va avea capacitatea (am văzut
mai sus de ce – din lipsă de oa
meni) să rezolve un număr semni
ficativ de revendicări legitime. SDC
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Noua directivă a vânătorii de vrăjitoare
la Hollywood: hărțuirea sexuală
Isteria provocată de scandalul Weinstein nu
se mai termină și ține prima pagină în Statele
Unite, concurând direct materialele despre și
contra președintelui Trump. Convulsiile acestui
taifun al dezvăluirilor și acuzelor zguduie
Hollywoodul și începe să afecteze serios
producția de ﬁlme și seriale.
După Harvey Weinstein, săptămâna
aceasta a venit rândul respectatului
Kevin Spacey de a fi pus la stâlpul
infamiei. Puțin timp mai târziu,
Dustin Hoffman sa văzut și el
acuzat de hărțuire sexuală de către
romanciera Anne Graham Hunter,
faptă și ea petrecută pe la jumătatea
anilor ’80. Între timp, regizorul
Brett Ratner (seria Rush Hour) este
și el arătat cu degetul de către șase
femei, printre care actrițele Olivia
Munn și Natasha Henstridge.
Sarabanda dezvăluirilor și de
nunțurilor continuă, uneori cu
nuanțe bizare: două dintre cele mai
mari pornostaruri masculine ame
ricane, Ron Jeremy și James Deen,
sunt acuzați de „asalturi sexuale
în serie“. Fără a uita că pe 5 noiem
brie, la o serbare tradițională din
sudul Angliei, Harvey Weinstein
va fi ars în efigie. Iar, ocazional,
câte un țicnit este gata să susțină

că tot acest scandal este instru
mentat sau măcar sprijinit de către
președintele Trump, făcând o pa
ralelă cu incendierea Reichstagului
de către naziști.
O listă incompletă a celor acu
zați, realizată de către CNN, arată
cam așa: Harvey Weinstein, Kevin
Spacey, regizorul James Toback,
BenAffleck, fostul președinte George
H.W. Bush, Chris Savino (creator al
seriei animate The Loud House),
șeful Amazon Studios, Roy Price,
cheful vedetă John Besh, jurnaliștii
Mark Halperin, Lockhart Steele și
Michael Oreskes. De remarcat că
acel „incomplet“, subliniat în titlul
articolului citat, seamănă cu o in
vitație la alte dezvăluiri. Situația e
de așa natură în prezent încât, spune
„The Hollywood Reporter“, elita mass
mediei americane și a marilor stu
diouri este cuprinsă de panică și se
întreabă zilnic „cine va fi următorul?“.

Toată această frenezie supune
lumea artistică unui imens stres
și afectează producția de filme.
„Percepția că ești o companie care
tolerează o cultură a hărțuirii se
xuale poate avea ramificații severe
în ceea ce privește afacerile, rami
ficații ce pot ajunge până la con
ducerea companiei“, spune un
producător TV.
Astfel de acuze aduse unor per
sonalități de la Fox News au dus
la amânarea și, posibil, periclitarea
unei achiziții de circa 15 miliarde
a ceea ce a mai rămas din broadcas
terul britanic Sky din partea lui
Robert Murdoch.
Ce au în comun toate aceste
acuze? În general faptul că toate
apar imediat după prăbușirea lui
Harvey Weinstein. Că toate se referă
la fapte presupus petrecute cu
foarte mulți ani în urmă. Și faptul
că nimeni nu aduce (nu poate
aduce) alte dovezi în afară de pro
priile afirmații, ceea ce face ca
adevărul să fie greu de descifrat.
Numai că, în actualul climat al en
tertainmentului american o simplă
acuză, fie și nedovedită, poate avea
consecințe considerabile.

Kevin Spacey a fost acuzat inițial
de către actorul Anthony Rapp,
care acum are 46 de ani, de o tenta
tivă de agresiune sexuală petrecută
pe vremea când presupusa victimă
ar fi avut doar 14 ani. Răspunsul
oficial al lui Spacey a fost oarecum
ezitant, fără a recunoaște faptele.
Însă consecința directă a fost că
studiourile Netflix au sistat imediat
producția serialului House of Cards,
în care Spacey este vedetă și care se
va opri la actualul sezon. Siteul Dead
line este de părere că o altă producție
Netflix, Gore, în care Kevin Spacey
deține de asemenea rolul principal,
ar putea nici să nu mai fie difuzată
vreodată. Un alt film cu Spacey, All
the Money in the World, regizat de
Ridley Scott și care are premiera la
sfârșitul anului, nu mai are nici o
șansă să fie luat în considerare pentru
premiile Oscar de anul viitor.
La fel, actorul Andy Dick a fost
concediat din producția filmului
Raising Buchanan, deși a negat ve
hement acuzele de hărțuire ce iau
fost aduse. În ceea ce privește The
Weinstein Company, soarta ei e clară
și filmele produse de ea vor fi extrem
de afectate, chiar dacă studiourile

au fost salvate financiar in extremis.
Channing Tatum a refuzat să mai
joace rolul principal în filmul Forgive
Me, iar prima producție lansată de
The Weinstein Company după izbuc
nirea scandalului, Amityville: The
Awakening, a câștigat în primul
weekend în sălile de cinema uluitoa
rea sumă de 742 de dolari.
Spacey a mai fost acuzat de hăr
țuire și de un actor mexican, iar
acum conducerea teatrului Old Vic
din Marea Britanie (unde actorul
american a fost director artistic
vreme de 11 ani) este învinuită că
a ignorat cu bună știință compor
tamentul celebrului actor.
În acest timp, în Franța, o retros
pectivă Polanski organizată de către
Cinemateca franceză a debutat în
huiduielile grupurilor feministe.
„Dacă violul este o artă, atunci dații
toate premiile César lui Polanski!“, a
strigat una dintre cele câteva zeci de
manifestante. „Înainte puteai arde
cărțile, ca Hitler“, a replicat Polanski,
amintind și de peliculele de nitrat in
flamabile. „Slavă Domnului că azi,
grație tehnologiei digitale, filmele
mele vor putea fi văzute în ciuda
unor țăcăniți.“ SDC
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Strania realitate a lui
2017: „Fake News“
este expresia anului

Catherine Deneuve, Sartre
și Beauvoir, în rapoartele CIA
Cele trei personalități ale culturii
franceze sunt pomenite în paginile
celor aproape 3.000 de documente
ale serviciilor secrete americane
legate de asasinarea președintelui
Kennedy, documente declasificate
săptămâna trecută.
Întrun raport CIA redactat pe
11 iulie 1969 de către reprezentantul
agenției la Paris se relatează dez
văluirile sursei „Petunia“, infiltrată

în cercurile dezertorilor americani
ascunși în capitala franceză.
„Petunia“ susține că actrița
Catherine Deneuve și cuplul Jean
Paul Sartre – Simone de Beauvoir
au finanțat acești dezertori. Sumele
nu sunt mari: Sartre a donat 100
de dolari, Beauvoir 1.500 de franci
(cam 2.000 de euro, astăzi).
Larry Cox, unul dintre acești
dezertori, care prezidează astăzi o

asociație de protecție a drepturilor
omului, are o altă părere despre
acest raport.
„Multe dintre faptele citate sunt
false, dar asta nu e ceva neobișnuit“,
a declarat el ziarului „Le Parisien“.
„Din câte îmi aduc aminte, nam
primit bani de la organizații, ci
mici contribuții din când în când,
dar numi aduc aminte de unde
au venit ele.“ SDC

Lexicografii care monitorizează cele
4,5 miliarde de cuvinte înregistrate
în Dicționarul Collins au declarat
termenul fake news drept „expresia
anului“, după ce utilizarea ei a cres
cut cu 365% din 2016 încoace.
Termenul este folosit frecvent
de către președintele Trump, care
își arogă și inventarea lui. Nu e
chiar așa, spun reprezentanții Dic
ționarului Collins.
Fake news își are originea în anii
’90, când era folosit de televiziunile
nordamericane pentru a desemna
„informații false, deseori senzaționale,
răspândite sub aparența de știri
reale“. Termenul a început să fie

folosit mult mai frecvent din 2015
și va apărea în viitoarea ediție tipărită
a Dicționarului Collins.
Sunt și alte cuvinte și termeni
care țin de politică și actualitate
care șiau croit drum spre paginile
dicționarului precum „echo cham
ber“, „steady increase“, „antifa“. Un
termen cu o creștere de 310% a
utilizării este și „Corbynmania“,
adică „entuziasmul fervent pentru
Jeremy Corbyn“.
„Cu un nou președinte la Casa
Albă și cu alegerile din Marea Bri
tanie, nu e de mirare că politica
electrifică limbajul“, au comentat
reprezentanții Collins SDC

Inteligența artiﬁcială care scrie
horror în social media
Nu e SF, e realitate. Numele ei este
Shelley (ca Mary Shelley, „mama“
lui Frankenstein), este o inteligență
artificială și face parte dintrun
proiect al MIT.
Scopul proiectului: producerea
de povești de groază scrise „în co
laborare“, jumătate de către Shelley,
jumătate de către utilizatorii rețelei
Twitter.

În ultimele două săptămâni,
Shelley a postat deja pe Twitter în
ceputul unei povești de groază, in
vitând utilizatorii să o continue.
Shelley se inspiră din poveștile
scrise de utilizatorii care postează
în subforumul /r/nosleep al co
munității online Reddit.
„Învățând“ mecanismul unei po
vești de groază, Shelley asamblează

mici viniete horror, pe care încearcă
apoi să le continue din răspunsurile
primite de la utilizatorii Twitter.
Iată un exemplu de postare
făcută de Shelley:
„Stăteam pe trotuar, iar o stafie
se afla în spatele meu. Eram atât
de îngrozit încât nu puteam să mă
mișc. Nu puteam nici să închid
ochii. Urlam“. SDC
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PE SCURT
n Sir Paul McCartney a declarat
că o imagine cu o femeie alăptân
duși copilul la sân la inspirat să
scrie piesa Lady Madonna, lansată
cu mare succes de The Beatles în
1968. Fotografia, numită „Mountain
Madonna“, a fost publicată de re
vista „National Geographic“ întrun
număr din 1965.
n Pe 30 octombrie, celebrul
cineast francez Claude Lelouch a
împlinit 80 de ani, fiind serbat de
mulți dintre confrații săi. Lelouch
a primit Palme D’Or la Cannes în
1966 pentru filmul Un homme et
une femme.

Marcă înregistrată – Editura Polirom și
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

n Un bust realizat de Rodin a
fost descoperit din pură întâmplare
în New Jersey. Bustul, reprezentân
dul pe Napoleon Bonaparte, împo
dobea în deplin anonimat o sală
de consiliu local din Madison, o
localitate cu numai 16.000 de lo
cuitori.
n Până la un al treilea film pe
marile ecrane, seria Bad Boys se
transformă în serial TV. Postul NBC
a confirmat proiectul și a comandat
deja un episod pilot al cărui per
sonaj principal va fi Syd Burnett,

sora personajului jucat în filme de
Martin Lawrence. Și în serial, Syd
va fi interpretată de actrița Gabrielle
Union.
n Un alt film devine serial: Blair
Witch Project, care ar putea vedea
lumina micilor ecrane sub forma
unei antologii de povești horror.
n După succesul (oarecum con
troversat) al celui de al doilea sezon
din Stranger Things, creatorii seriei,
frații Duffer, anunță că se lucrează
la un al treilea sezon, aflat pe mo
ment în faza de scenariu. SDC
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mother! Am
micșorat copiii!
Vă rog de la bun început să nu citiți acest text
dacă n-ați văzut ﬁlmul pentru că explicațiile
regizorului despre ce a vrut să facă s-ar putea
să nu se pupe cu ce veți crede văzându-l –
și atunci, de ce să vă stricați surpriza?
Deci, dacă ați văzut deja mama!/
mother!, să nu vă mire când, arun
când o privire pe ce a scris presa
de limbă engleză, veți vedea mai
multe interviuri în publicații di
ferite al căror titlu începe cu:
„Darren Aronofksy explică...“. Nu
e nici o coincidență aici. Para
mount la somat pe regizor ca,
dacă tot na dorit proiecțiitest, să
facă bine să se umilească expli
când presei ce a vrut să zugră
vească cu această poveste halu
cinantă în care un cuplu format
dintrun poet blocat la nivel creativ
(Javier Bardem) și luminoasa lui
soție (Jennifer Lawrence) e asaltat
în propria casă de admiratori ai
poetului care sfârșesc prin a pro
voca un distrugător coșmar, asu
mat diferit de poet (tolerant pentru
că e flatat) și de soție (ale cărei efor
turi de al avea pe soț și casa numai
pentru ea sunt distruse).
Prevăzând că filmul ar putea
fi un eșec, Paramount a mutat lan
sarea în cinematografe imediat
după festivalurile de la Veneția și

IULIA BLAGA
FILM
Toronto (unde filmul a fost consi
derat foarte controversat), tocmai
ca să profite cât mai mult de ecou
rile de acolo.
Din tot ce am citit nu găsesc
decât un singur indiciu care să ri
meze cu propria mea interpretare –
folosirea octogonului în sceno
grafie: unele case victoriene (spu
ne Aronofsky) îl foloseau pentru
că în acea vreme savanții conside
rau că imita perfect forma creie
rului. Nu doar scenografia lui
Philip Messina, ci întreaga poves
te mau făcut să cred că acea casă
părintească a poetului, care odi
nioară arsese și pe care tânăra &
devotata lui soție o reface singură,

încercând să creeze un loc numai
al lor (destul de izolat, de altfel) tri
mite cu gândul la un construct
mental. Cel mai la îndemână e să
consideri casa o metaforă a sinelui,
a psihicului tot mai șubrezit al
eroinei. Musafirii nepoftiți – chi
rurgul (Ed Harris) și răutăcioasa
lui soție (Michelle Pfeiffer) nu sunt
decât gânduri parazite de care fe
meia nu reușește să scape decât în
momentul când soțul redevine po
tent, deci creativ. Dar câteva luni
mai târziu, înaintea nașterii, inva
datorii revin în număr tot mai
mare, pentru că femeia nu se mai
poate opune atacurilor distrugă
toare ale propriului subconștient.
Deși nu toate detaliile filmului
validează această interpretare (mul
te fiind duse până la limită), ideea
unei metafore despre maternitate
și creație combinată cu o revizitare
a lui Rosemary’s Baby părea cea
mai plauzibilă.
Deci mare surpriză să aflu că
Aronofsky nu sa gândit la asta, ci
la o metaforă ecologică despre
mother nature care dă și dă până

Full contact
Ionela privea admirativ către vi
trina de trofee din sufragerie.
Avea privirea aia ambițioasă,
care spune că încă este loc de mai
multe cupe și medalii. Din foto
liul din colț, domnul antrenor,
sau nea’ Codin, cum îi plăcea lui
să i se spună, stătea pironit cu
ochii în luciul medaliei olimpice
de argint și simțea cum
satisfacția îl gâtuie întrun mod
plăcut și îi umezește albul ocular.
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— Uite, nea’ Codin, asta e de
la Tokyo, din 2010. Am dat de pă
mânt cu chinezoaica ceea, ția
plăcut?
— Oho, a fost un procedeu
curat, perfect executat, de pus în
manual. Și nu era chinezoaică, era
sudcoreeană.
— Eh, nu mia păsat ce era.
Când iam văzut ochii ăia oblici și
mici, mam enervat imediat.
— Da, ai fost foarte bine mon
tată psihic, arătai ca o mașină de
luptă de patrușopt de kile. Eram
sigur că nu vei crește prea mult.
— Da, așa e metabolismul
meu, doar știi că mănânc, dar ard.
— Oricum, ai crescut, nu se
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poate zice. Dacă te gândești că în
ziua în care ai intrat prima oară în
sală aveai… cât aveai? Douăștrei?
— Da, mama se plângea
mereu că nu vreau să mă alimen
tez și un vecin ia recomandat să
mă dea la un sport. Eu aș fi vrut
karate, dar ea a zis că hai să vedem
cum e la judo.
— Și bine a făcut! Deși, la cât

când nu mai are ce să dea, peste
care sa suprapus scheletul unei
metafore biblice în care poetul =
Dumnezeu, soția lui = Gaia, chirur
gul și nevastăsa = Adam și Eva,
băieții lor isterici = Cain și Abel, iar
pruncul nounăscut al cuplului
principal e Mesia. Adică… what?!
Cu atât mai mult cu cât sunt o
admiratoare a lui Aronofsky, îmi
permit săl cert pentru că în afară
de The Wrestler, Requiem for a
Dream și Life of Pi, sa rătăcit prin
tre metafore și simboluri (biblice
sau nu) și a devenit tot mai kitch.
Aici, de pildă, combinația de sim
boluri biblice și simboluri (perso
nale) străvezii despre celebritate e
ciudată și indigestă. Unii jurnaliști
americani au crezut că eroina din
film ar fi inspirată din Rachel
Weisz, fosta iubită a regizorului,
sugerând astfel că, dacă există o ci
clicitate corespondentă cu cea de
pe ecran, atunci rolul de muză al
lui Weisz (care a făcut cu Aronof
sky The Fountain) ar fi preluat
acum de Jennifer Lawrence, cu
care el a început o relație după

turnaj. Da, filmul tratează și des
pre egoismul procesului creativ și
despre dispariția artistului în ope
ră, recunoaște Aronofsky. Dar
punctul de plecare a fost unul eco
logic, lucru care plasează mother!
în continuarea lui Noah – unde
avertismentul potopului așteptat
după încălzirea globală era topit
în materia biblică, la rândul ei to
pită întrun disaster movie.
Problema cu mother! e că nu
prea știi de unde săl iei. Probabil
că reflectă o perioadă de confuzie
creativă în cariera acestui cineast
singular. Mi se pare aproape psi
hanalizabil că dintro filmografie
construită mai ales pe evadări din
real, cel mai bun film al său ră
mâne și singurul făcut în notă rea
listă, The Wrestler (care, din punc
tul meu de vedere, îi iartă toate pă
catele). Cred că e mai bine să nu
fim foarte critici, să încercăm să
citim printre rânduri/filme și săl
așteptăm pe Aronofsky să iasă din
acest fever dream sau măcar să
reușească săl purgheze mai re
pede. SDC

ești de ambițioasă, ai fi făcut per
formanță în orice sport. Din pri
ma clipă în care team văzut, am
zis că băi, copilul ăsta are ceva
drăcos în sensul bun.
— Țin minte că miai dat cel
mai mic kimono care se găsea în
magazie. Și chiar și așa, mai era
loc în el de încă trei ca mine.
— Da, dar tu deja aveai talent
cât pentru trei. Din clipa în care
teai văzut în kimono, ai și vrut să
te bați cu cineva. Degeaba încer
cam săți explic că stai puțin, tre
buie să începem cu bazele, tu teai
proptit în mijlocul dojoului. Am
zis că stai așa, furia asta trebuie
șlefuită și canalizată în bine.
— Hi hi, țiam zis că hai să ne
caftim.
— Numi venea să cred ce
auzeam. Apoi, în secunda doi, ai

început sămi cari pumni, habar
nu aveai că sportul ăsta nu este
așa. Țin minte că țiam pus mâna
pe cap și te țineam la distanță,
iar tu țipai că nu e corect. Apoi
am zis că băi, trebuie să se cal
meze puiul ăsta de drac, ia săi
dau o lecție.
— Da, da, mai apucat de mâ
na dreaptă și de gulerul kimonou
lui și, când mai învârtit o dată
prin aer, am căzut direct cu curul
de pământ.
— Exact, dar cred că asta a
fost singura dată când cineva tea
învins la judo.
— Tocmai la asta mă gân
deam mai devreme, când priveam
toate trofeele astea. Momentul ăla
când mai prins de mână mi se
pare că a fost o atingere nepotri
vită. SDC

