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Anul teatral 2017 – 
o privire subiectivă

N-AI TU TREABĂ!, 
TEATRUL ACT

Proiectul regizoral de cursă lungă
al lui Alexandru Dabija de a rescrie
scenic în spirit postmodern po �
veștile lui Ion Creangă s�a materia�
lizat în 2017 prin Dănilă Prepeleac.
Pentru scenariu a co la borat, din
nou, cu Cătălin Ștefă nescu, iar teza
dramaturgică de la care a pornit
echipa de creație e „ce�ar fi dacă?“.
Cel ce fusese amărâtul Dănilă Pre�
peleac în paginile humuleșteanului
este adus în contemporan, urmă�
rindu�l pe învingătorul diavolilor la
vârsta senioratului, în postura de
om de mare succes care�și permite
orice năstrușnicie. Noua istorie e
concentrată pe trei personaje, Dă�
nilă, Mammon și Balamuk, dracii 
ră mași la dispoziția celui care i�a pă� 
călit, iar stilistic se merge pe story �
telling. Ideea e că prezentul e plin de
Prepeleaci și de împie lițați dis puși
să facă orice cu și pentru bani, că
doar sunt ochiul dracului, nu�i așa?
Povestea pune față�n față două
lumi, cea arhaică, a povestitorului
humuleștean, și cea actuală, când
reușita se cuantifică în grosimea
portofelului. Creativitate, in teli gen �
ță, sarcasm, comic deștept, plăcerea
de�a urmări actori de mare calibru
(Marcel Iureș, Alexandru Voicu, An�
drei Seușan) fac din această reinven�
tare a unei lucrări clasice un spec �
tacol dintre cele mai bune pe care 
le�am vizionat anul trecut.

O MIE DE MOTIVE, 
POINT BUCUREȘTI

Textul britanicului Duncan Mac�
millan, Every Brilliant Thing/ O mie
de motive, a devenit spectacol în
regia lui Horia Suru și interpretarea
de clasă a lui Florin Piersic Jr. Un
one man show în care o dramatur�
gie impecabilă devine material tea�
tral pentru un actor ale cărui calități
interpretative sunt puse în acțiune
într�o variantă în care publicul de�
vine reactiv, e parte integrată a actu�
lui scenic. O poveste neaș teptată
spusă de un copil/ adolescent/
tânăr despre dragoste și multiplele

ei forme, despre una dintre marile
probleme ale zilei – depresia – și
efectele ei devastatoare asupra celor
din jur. O mie de motive înseriază
artistic, cu emoție, multitudinea de
motive pe care cineva le�ar putea
avea pentru a învinge melancolia și
tristețea maladive. Lista personaju�
lui principal se îmbogățește cu fie�
care nouă eta pă de vârstă și include,
printre altele: „înghețata, bătaia cu
perne, plastilina, creioane colorate,
orez cu lapte, pistoale cu apă, Cartea
junglei“; „mirosul căr ților vechi,
Rambo, Star Trek, Star Wars, să dai
foc unor chestii, să te împaci după o
ceartă, să câștigi ceva, castelele de
nisip, să te tunzi singur, plintă, să
mergi pe iarbă în picioarele goale“;
„răsăritul de soare, să te îndră gos �
tești, sexul, să�ți gătească persoana pe
care o iubești ceva bun, bun, bun de
tot, să te uiți la cineva care se uită la
filmul tău preferat, să stai să vorbești
toată noaptea cu persoana iubită, să
te trezești târziu lângă persoana iu�
bită“. Sensibilitate, umor, surpriză,
mult omenesc, implicare, impro vi �
zație, actorie de esen ță pură, muzică
fac un spectacol în care Florin Piersic
Jr. cu cerește sala încă după primele
minute și o ține la picioarele lui res�
tul de vreo sută, făcând inimile privi�
torilor să bată la unison. 

WOLFGANG, TEATRUL
TINERETULUI PIATRA NEAMȚ

O situație reală transformată în text
teatral de grecul Yannis Mavritsa�
kis a devenit, în regia lui Radu
Afrim și interpretarea mi nunaților
actori de la Piatra Neamț (Cătălina
Bălălău, Florin Hrițcu, Andrei Mer�
chea Zapo toțki, Mircea Postelnicu,
Loredana Grigoriu, Emanuel Be�
cheru, Cristina Mihăilescu, Valen�
tin Florea, Sabina Brândușe), un
spectacol de o emoționalitate ne�
trucată, profundă. Un spectacol
care pune în discuție tot dragostea,
doar că într�o altă formă, cea per�
vertită, de a fi în posesia unui om pe
care�l răpești la propriu din familia
lui și îl ții captiv doar pentru tine.
Într�o scenografie (Romulus Boi cu)
deja încărcată de teatralitate, din

obiecte electrocasnice care capătă
sensuri simbolice (spectacolul are pe
tot parcursul său și pe toate compo�
nentele o simbolistică bogată), evo�
luează o lume de neînțeleși care,
lipsiți de căldura iubirii adevărate,
evadează înalcool, stupefiante, răpiri,
iubiri imaginare. 

Wolfgang readuce Teatrul Ti�
neretului la locul ce i se cuvine pe
harta teatrală a României. Un spec�
tacol puternic, convingător, care, in�
diferent de orizonturi culturale și de
așteptare, nu te lasă indiferent, care
te lovește necruțător în sfera trăiri�
lor intense. 

SĂRBĂTORI FERICITE,
TEATRUL NAȚIONAL 
„RADU STANCA“ SIBIU

În timpul Festivalului Interna țional
de Teatru de la Sibiu mă întâlnesc cu
Cristi Juncu și îi zic: „Am văzut un
spectacol excepțio nal, care e în pro�
gram, ți�l recomand: Sărbători feri�
cite de Neil LaBute“. Râde, are simțul
umorului, și�mi răspunde că știe de
el și că, da, parcă l�a și văzut. Sunt 
trei texte scurte ale scriitorului ame�
rican – Furiile, Happy Hour  șiHelter
Skelter – care abordează fidelitatea
în amor și în cuplu și pe care regizo�
rul le�a reunit ironic sub titlul Sărbă�
tori fericite. Acțiunea lor se plasează
în preaj ma Crăciunului, numai că în�
tâmplările relatate nu sunt tocmai
dintre cele mai fericite, ba dimpo�
trivă, registrul e al unui tragic factual,
din zona cotidianului și individualu�
lui imediat. Neil LaBute scrie pentru
actori, deci interpreții au avut mate�
rie primă pentru a construi partituri
interpretative consistente, ceea ce și
fac conduși de Cristi Juncu, nu mai
puțin cunoscut pentru știința de�a
îndruma actorii către personajele
lor. Ofelia Popii, Marius Turdeanu,
Adrian Matioc joacă mai multe ro�
luri, fiecare diferite, și o fac metamor�
fozându�se abil, rapid, la turația
perfectă. Obligatoriu, de văzut. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL N-ai tu treabă!

O mie de motive

Wolfgang

Sărbători fericite

N�am numărat câte spectacole am văzut de�a lungul lui 2017, sunt
multe, foarte multe, dar din cele vizionate câteva au fost speciale, s�au
individualizat estetic. Iată�le, reunite într�o retrospectivă subiectivă! 
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Memoria sinestezică a anului

Aceste retrospective fiind subiec�
tive, tind să le dau aceeași încăr�
cătură ca evenimentelor persona� 
le dintr�un an. E adevărat, poți
fixa cu ace de gămălie titluri, dar
acest gen de rememorare mă soli�
cită mai mult sentimental decât
analitic, așa cum, dacă lași să se
așeze ce s�a întâmplat într�un an,
poți rămâne din evenimente în�
tregi cu capete de ațe, gros�pla�
nuri și frânturi de melodii care să
reprezinte un fel de esență impre�
sionistă. Așa cum dintr�un pui îți
plac doar aripioarele, dintr�un
film pot să�ți placă doar câteva lu�
cruri, dar atât de mult încât să le
duci cu tine.

Deci, urmând un dicteu aproa �
pe automat (!), încep prin a spune
că din 2017 am plecat cu huruitul
din Dunkirk, pe care l�am resimțit
din plin în stomac, și cu teroarea
surdă începută odată cu primele
cadre, care mi�a lăsat popcornul
aproape neconsumat. Cu impre�
sionanta lui logistică, filmul lui
Christopher Nolan e pentru mine
cea mai veridică expe rien ță cine�
matografică a iadului războiului
realizată până acum, iar în 2017 a
fost echivalentul vizual al însem�
nărilor autobiografice ale lui Ernst
Jünger din În furtuni de oțel, pe
care le�am citit de la Humanitas. 

Pentru variație, aș înlănțui cu
ludicul estetizant și un pic preten �
țios din The Square/ Pătratul (de
Ruben Östlund, Palme d’or la Can�
nes), care e construit pe permanenta

sabotare a stării de fapt. Mi s�a
părut original contrapunctul care
ironizează în același timp corecti�
tudinea politică și opusul ei (care
e cam același lucru), invitând la o
privire cât mai sinceră asupra
realității. Aproape fiecare scenă ar
putea funcționa ca o instalație și e
construită cu un remarcabil simț
muzical.

Din ce am văzut la Cannes,
cea mai puternică impresie mi�a
lăsat�o însă Carne y arena, insta �
lația de realitate virtuală a lui Ale�
jandro González Iñárritu, realizată
împreună cu directorul de ima �
gine Emmanuel Lubezki și expusă
ulterior la Fondazione Prada din
Milano. O experiență imersivă de
doar 15 minute, în care te trezești
în mijlocul unor imigranți mexi�
cani arestați la granița cu SUA.
Climaxul e momentul final, când
un polițist îndreaptă arma spre
tine și te obligă să reacțio nezi.
Dunkirk și Carne y arena au în�
tors în 2017 cinemaul la ce era în
1895, când emoțiile primilor spec�
tatori de cinema erau cu totul vis�
cerale. S�a închis astfel un cerc.

Păcat că The Other Side of
Hope/ Partea cealaltă a speranței
a avut un ecou atât de redus în
2017. Poate că Aki Kaurismäki a
aruncat diamante porcilor. Poate
că solidaritatea și căldura umană,
așa cum le vede el, se petrec doar
în cercuri restrânse. Aici memoria
mea afectivă a reținut contrastul
dintre gingășia filmului și poantele

cineastului din conferința de pre �
să de la Berlin (unde a luat Pre�
miul de regie), ca și cum i�ar fi fost
rușine să se arate atât de vulnera�
bil. Poate că, totuși, acesta nu va fi
ultimul său film, așa cum ne�a
amenințat.

Din Una mujer fantastica/ O
femeie fantastică de Sebastián
Lelio (Premiul pentru scenariu la
Berlin) aș reține scena când Ma�
rina deschide dulapul din sauna
unde mergea defunctul ei iubit
(cheia ușii era misterul filmului)
și descoperă golul ca o gaură ne�
agră. Nu era nimic în dulap, nici
un obiect miraculos, nici un me �
saj�fantomă, nici un bilet de avion
spre Argentina sau un ultim în�
demn testamentar, ci doar confir�
marea din întuneric și gol că
Marina are propria ei călătorie și
că are destulă putere s�o ducă
singură.

Despre Call Me by Your Name
(de Luca Guadagnino) n�aș spune
că e un film queer, ci unul despre
prima iubire, de aici libertatea pe
care o dă fiecărui spectator să re�
zoneze cu el. Poate că asta a fost și
intenția cineastului adaptând ro�
manul lui André Aciman. În stilul
lui intelectualo�burghez elegant
probat în filmele precedente,
Guadagnino lasă la dospit amorul

dintre adolescentul Elio (Timot�
hée Chalamet) și studentul ameri�
can Oliver (Armie Hammer), în� 
tr�o Italie din 1983 toropită de căl�
dură, cu camere răcoroase și un
program de vacanță care creează
tabieturi de scurtă durată, dar și
dependențe pentru toată viața. E
ceva intens senzual în acest film
luat cu totul și în detaliu, și un aer
sfâșietor & inevitabil pe care dolce
far niente�le îl ia doar atunci când
e privit retrospectiv (în amintirea
spectatorului).

În Ultimul căldărar, primul
documentar de Cosmin Bumbuț
și Elena Stancu, am simțit o căl�
dură umană care depășește rela �
ția regizor�personaj și un amestec
de generozitate și modestie pe
care mi�ar plăcea să le văd mai
des în mica noastră lume (cine�
matografică etc.). 

Eseul cinematografic Țara
moartă, de Radu Jude, începe ca o
joacă și scufundă spectatorul în
iluzie, determinându�l să facă un
montaj interior din fotografiile cu
oameni obișnuiți din colecția
Costică Acsinte și fragmentele so�
nore din anii ’30. Developarea
acestui montaj are efect retard. 

AR MAI FI:

n tăcerile lui Kim Min�hee și, în ge�
neral, lipsa de efort a cinemaului lui
Hong Sang�soo din On the Beach at
Night Alone (pentru care Min�hee a
fost premiată la Berlin), respectiv
The Day After și Claire’s Camera
(ambele din Selecția Oficială de la
Cannes 2017);
n Jean�Louis Trintignant în Hap �
py End de Michael Haneke, bun
ca vinul vechi;
n modul lui Pablo Larraín de a face
biopic (în Jackie) păstrând intact
misterul eroinei (voalat ca pălăria cu
voal de la înmormântarea lui JFK);

n proiecția cu T2 Trainspotting
de la Berlin, cu toată presa în
fibrilație;
n onestitatea lui God’s Own Co�
untry/ Tărâmul binecuvântat, de
Francis Lee, film în care joacă
(foarte bine) și românul Alec Se�
căreanu;
n vizualurile din Ghost in the
Shell/ Spiritul din cochilie, de Ru�
pert Sanders, care trimit mai mult
spre o explorare a Sinelui decât
spre SF;
n ultima parte din Moonlight/ În
lumina lunii, de Barry Jenkins,
care rotunjește destinul eroului
și�i face dreptate;
n scena din I, Daniel Blake/ Eu,
Daniel Blake, de Ken Loach, în
care tinerei mame i se face rău de
foame în banca de alimente (și la
care am plâns copios);
n finalul lui Marița, debutul lui
Cristi Iftime, cu mama (Ana Cion�
tea) luând�o inconștient după fos�
tul bărbat (Adrian Titieni). Ana
Ciontea în același film;
n felul în care Benny și Josh Saf�
die vizitează cinemaul american
al anilor ’70 cu Good Time, lă�
sându�și și amprenta proprie;
n delicatețea lui On Body and
Soul/ Despre trup și suflet, de Il�
diko Enyedi (Ursul de Aur la Ber�
lin), deși nu cred că filmul rezistă
la mai multe vizionări;
nambiția documentarului româ�
nesc de a explora condiția umană
via alte teritorii geografice (Ouă �
le lui Tarzan, de Alexandru Solo�
mon);
n distribuția tânără din Un pas în
urma serafimilor (debutul lui Ga�
briel Sandu) și Biblia care se răs �
foiește singură – moment care, din
câte am înțeles, ține de miracol;
n divertismentul de calitate din
Logan;
n în aceeași notă, candoarea lui
Paddington 2 și culorile lui Coco;
n finalul antifeminist din The
Beguiled, cu eroinele aruncând
în fața porții cadavrul împachetat
al căpitanului John McBurney, 
închizând poarta și rămânând
izolate & satisfăcute în emancipa�
rea lor;
nnu în ultimul rând, turturica pe
care am fotografiat�o pe covorul
roșu de la Cannes. SDC

IULIA BLAGA
FILM

În fiecare an îmi propun să scriu o retro spec -
tivă cinematografică alcătuită din detalii, gus- 
turi și mirosuri, și niciodată nu reușesc pentru
că nu pot găsi nici măcar în vacanță (când
scriu aceste texte) răgaz pentru a separa deta -
liile, gusturile & mirosurile de bolul alimentar 
al filmelor dintr-un an. 

Dunkirk, de Christopher Nolan

Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino
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În primul rând, anul care tocmai
s�a încheiat am cam fost în stra �
dă. Păi, dacă nu mai țineți minte,
Am ieșit din bulă să vă întrebăm
de sănătate – eu l�am lansat. Am
făcut laringită pentru un popor
de indolenți, cum ar spune,
poate, însuși Țuțea, dacă ar mai
trăi. Pe plan intern – asta a fost
situația.

Pe plan extern (Externele îmi
plac mie), am văzut pentru prima
dată frumosul oraș Valencia. Din
păcate, însă, m�am întors în țara
noastră. Am văzut din nou Lisa�
bona și Amsterdamul și Pales�
tina și Polonia (și am văzut eu –
iar – că e bine). Cu altă privire,
mai puțin tânără, poate mai înțe �
leap tă. 

Am văzut și pentru prima
dată Malta și Marche, în Italia. Din
păcate, m�am întors în țara noastră.

Am călătorit, așadar, bine, am
publicat multe (prea multe?) cărți
(un foarte scurt roman, o carte de

eseuri, una de poeme și una de
nuvele – nu a fost chiar cel mai
rău ritm), am fost la festivaluri de
literatură și de film și de teatru,
am citit într�o biserică aproape
goală dintr�un sat săsesc. Am iu �
bit, am dansat, am sperat, am dez�
nădăjduit. Am supraviețuit.

Am intrat, cum m�am priceput,
în noi proiecte media, am cofondat
Recorder (poate știți ca zul), am
avut, pe cale de conse cință, tot mai
puțin timp să�mi scriu literatura
(regret enorm și�mi pare rău), am
câștigat însă burse și iluzia unei
cariere de scriitor european, dar
am pierdut mult mai mult, am
pierdut și un foarte tânăr prieten
(în vârstă de doi ani). 

N�am făcut nici anul acesta
copii, n�am condamnat deci pe ni�
meni la moarte. Dar nici la viață.
Am cunoscut oameni puternici și
am căutat să învăț de la ei. Am
rămas reporterul celor amărâți. Am
fost și la un concert Fuego la Pu�
cioasa, pe ploaie. A fost ceva frumos. 

La Iași, la Festival (frumosul
nostru octombrie...), le�am vorbit
celor tineri și le�am promis că mai
multă grijă voi avea eu de cuvin�
tele mele, fiindcă – am învățat�o
până acum – ele i�ar putea răni
adânc, căci, deși nu mi�am dorit
asta, există pe lume oameni care
mă iau în serios ( aș vrea să îi rog
pe această cale, dacă parcurg ga�
zeta noastră, să nu mă mai ia).

Starea de sănătate, îndeosebi
a cordului, a continuat să�mi slă�
bească. Sunt tot mai bătrân, am
părul alb, sfârșitul e aproape. Să
mergem mai departe, cât o mai fi
de mers. 

I�am aprins o lumânare unei
actrițe pe care n�am întâlnit�o nici �
odată vie, doamna Stela Popes cu.
Mi�am înmormântat Rege le. A
fost – ca în vechile poezii bune –
și greu, a fost și bine pe drumul
străbătut. 

De aceea, din această medie,
deloc aritmetică, nu prea sunt în
măsură să calomniez anul 2017

(dar nici să�l ridic în slăvi). Oame�
nii cei mai importanți pentru
mine sunt încă aici, pe pământ, iar
mai mult nici n�am îndrăznit
vreodată să cer. 

Ca să cosașizez într�o ma�
nieră radicală, nu privesc, iată,
înapoi cu mânie, dar nici înainte
cu speranță. Am avut un 2017 la
care mă voi raporta cu nostalgie,
cum deja fac cu 1999 sau 2009
sau 2013 sau 2015. Prea bine se
știe că toate au fost la vremea lor
ceva exagerat. 

Iar spre 2018 pornesc tot cu
așteptările minime ale unei echi �
pe italiene de fotbal masculin
care conduce cu 1�0 la pauză. Să
apăr rezultatul. În termenii vieții
personale, asta înseamnă așa: să
supraviețuiesc. 

Mi�e de�ajuns asta. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Am supraviețuit

1 ianuarie: Văd din tramvai că
mallul e închis, dar puhoiul de
plimbăreți tot îi dă târcoale, se
învârtește ca o găină fără cap.

2 februarie: După două zile de
proteste, orice fac, îmi vine în
minte ritmul ăsta tâmp, de gale�
rie, și cânt în gând orice fac, adap�
tat, în versuri, și când mă spăl pe
dinți: „Cine nu se spală/ Nu merge
la școală... Cine nu se spală/ Nu
merge la școală...“.

6 februarie: Circulă atâtea
informații false din toate direc �
țiile – și de la „buni“, și de la „răi“ –,
încât, dacă mi�ar da mama SMS că
a răsturnat mămăliga și mă chea �
mă la masă, aș verifica îna inte din
trei surse, ca să cred că�i adevărat.
Chiar mi�a scris mama? E numă�
rul ei? Nu�i o dezinformare de la
tata?

4 martie: Înțeleg că la voi la
oraș a fost simulare de cutremur și
că alerta lui Guran v�a tras țeapă.
La noi, la țară, cutremurele nu se si�
mulează, vin pe bune, iar alerta cu
câini din vecini nu a scos un sunet.

26 martie: Frate, ce nu înțele �
ge BOR e că nu�și poate însuși 

selectiv din civilizația actuală doar
Mercedesul, loudspeaker�ele și li �
cența de transmisie radio�tv prin
satelit, ci și o gândire adecvată.

27 aprilie: Poate�i poantă
veche, dar eu acum am auzit�o:
„Vă pup pe toți!“. Semnat: Iuda.

16 mai: Schimb cauciucurile
mașinii. În curtea atelierului apa �
re un BMW decapotabil. Doi me�
canici se uită cu jind, îi dau ocol,
nici măcar un fluierat admirativ
nu pot să scoată. După vreo două�
trei minute de tăcere cavou, unul
întreabă în șoaptă: „Cam câte ga�
gici crezi că au fost în el?“.

14 iunie: Mie mi se pare 
că Grindeanu e fix ca ăla care a
luat din greșeală antidepresive
pentru diaree. Tot face pe el, dar
nu�i mai pasă.

1 iulie:Cumpăr măsline de la
un țăran din Muntenegru, care 
le vinde la poarta lui, făcute în
curtea lui, îmi explică pe degete
cât costă, îi confirm cu degetele că
am priceput, și mă întreabă, cred,
ce sunt eu, îi spun, iar el zice „Aaa,
Romania! Bine. Bine!“, iar eu îi
răspund inteligent „Dobra. Dobra!“
și amândoi suntem mulțumiți că

am mai stat la taclale, că uite ce
mișto vorbim și înțelegem noi
limbi străine.

4 august:Abia acum – cu ma�
joritatea poporului plecată în
concediu – bag seamă ce ener�
vant eram pentru cei rămași la
serviciu, când postam poze mișto
din vacanța mea timpurie.

4 septembrie: Eu așa ceva nu
înțeleg: vreo patru milioane de
cetățeni au plecat din țară, la fie�
care 7 minute o mai taie un român
afară, populația îmbătrânește pe
zi ce trece, mortalitatea bate nata�
litatea, dar aglomerația din trafic
crește vizibil de la o lună la alta.

6 octombrie: Ulrich Schrei�
ber, directorul festivalului de lite�
ratură de la Berlin, mă trage
dis cret într�o parte și�mi spune
ceva de magia FILIT, îmi arată în�
cântat o poză pe mobil, pentru că

tocmai s�a întâlnit la noi, așe �
zându�se întâmplător la o masă,
cu un vechi prieten, pe care nu�l
mai văzuse demult, unul dintre
marii scriitori ai lumii, Nuruddin
Farah.

16 octombrie: Hai să privim
lucrurile puțin la rece: cu ce�i mai
brează decât o mulțime care stă la
coadă la Sfânta Paraschiva o altă
mulțime care stă la coadă, la omor,
o zi întreagă, pentru a�și cumpăra
ultimul model de iPhone, bilete la
Steaua�Dinamo sau la concertul
unei formații obosite care cântă
pe un stadion românesc în final
de carieră? De ce mulțimea pele�
rinilor e considerată nașpa, idi �
oată, iar mul țimea isterizată de
iPhone, de meciuri de fotbal sau
de concerte în aer liber e cool?

24 octombrie: La o țigară în
fața hotelului meu din Stock holm,
mă gândesc că oamenii ăștia tre�
buie să fi inventat fularul. Practic,
nu trece un om fără fular.

23 noiembrie: Am auzit de la
o colegă de serviciu zicerea lunii:
De când aștept autobuzul în sta �
ție, au trecut două avioane. Ceea
ce spune totul despre transportul
nostru public.

24 decembrie: Există câteva
obiceiuri bizare la români de �
spre care nu mă pot dumiri dacă

provin din comunism ori țin de
fibra noastră ancestrală. Unul
dintre acestea e că, înainte de Săr�
bători, dispar banii mărunți de pe
piață. Toată lumea îi ține cu dis�
perare pentru colindători. Până
și automatul parcării de la mall
se oprește să mai dea rest, vrea
suma exactă, altfel nici nu stă de
vorbă cu tine. Vreo jumătate de
oră m�am învârtit să�mi schimbe
cineva o bancnotă de cinci lei, ca
să pot plăti parcarea de trei lei. La
informații, la cafenea, la maga�
zine de fițe, la standuri de pe hol,
la farmacie, la trecători, toți mă
priveau fie ca pe un nebun, răs�
punzându�mi sec: „Mărunt?! Nu,
n�avem“, fie ca pe�un sărman:
„Vai, săracu’, ai rămas fără mă�
runt de Sărbători, te�aș ajuta, mi�e
milă de tine, da’ mai milă mi�e de
mine!“. Am vrut să cumpăr che�
stii mărunte, ca să primesc mă�
runt, dar de fiecare dată vânză� 
torul se uita bănuitor la mine,
îmi dădea de înțeles că s�a prins
de șme cheria mea, că nu�i trag
eu țeapă de mărunt așa ușor și
mă întreba: „Da’ mărunt aveți?!
Că n�am cum să vă servesc“. În
fine, până la urmă am găsit un
leu în fundul rucsacului meu,
între timp parcarea s�a făcut șa �
se lei, și�am scăpat. SDC

Timeline 
FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Am avut un
2017 la care mă
voi raporta cu nos-
talgie, cum deja
fac cu 1999 sau
2009 sau 2013
sau 2015. Prea bine
se știe că toate au
fost la vremea lor
ceva exagerat.



5
ANUL XIV NR. 589
6 – 12 IANUARIE 2018 retrospectivă

www.suplimentuldecultura.ro

Dacă aș putea să�mi pun – cu 
întârziere – o dorință micuță de
anul nou, mi�aș dori ca acum să
fac o retrospectivă a anului 2016,
nu 2017. 

În 2016 aș avea cu ce să mă laud,
am destul material ca să�mi creio�
nez un an reușit, frumos, un an
memorabil. În 2016 mi�au fost
reeditate la Editura Polirom Fai�
ria și DEX�ul și sexul, iar Adio,
adio, patria mea... a avut o nouă
prelungire de tiraj. Tot atunci a
apărut în Timișoara și un volum
de studii critice (Cartografii lite�
rare) unde m�am numărat printre
coordonatori. La CV�ul de tradu�
cător am adăugat tot atunci două
cărți, memoriile lui David Lodge,
Născut într�un ceas bun, și roma�
nul umoristic al lui Roy Lewis
Cum l�am mâncat pe tata. Și încă
n�am terminat: în primăvara lui
2016 a apărut traducerea italiană
a romanului Noapte bună, copii!,
iar înspre sfârșitul verii am publi�
cat un roman nou, la care mun�
ceam de ani buni: Disco Titanic.
În fine – fiindcă am păstrat ce e

mai bun la sfârșit –, la începutul
verii am devenit tată: tată de ge�
meni, lucru mare! (Sigur, habar 
n�aveam cu adevărat ce înseamnă
„tată“ sau „gemeni“, dar a meritat
să descopăr.) Ultima realizare nu
ar trebui să mi�o asum chiar așa,
pe deplin, dar nici n�ar putea spu �
ne nimeni că n�am avut și eu o
contribuție, oricât de mică, acolo.

Așa a fost în 2016. Iar dacă 
le�am înșirat pe toate, e doar ca să
sugerez, prin comparație, cât de
obișnuit a fost 2017. E drept că
dinspre partea literaturii nu m�aș
putea plânge: Tovarășe de drum.
Experiența feminină în comu�
nism, volum pe care l�am coordo�
nat împreună cu Dan Lungu, a
apărut într�un nou tiraj, dar mi 
s�a părut ceva normal: e o carte
cuceritoare – și�o zic cu obiectivita� 
te, fiindcă n�am nici un merit în
elaborarea textelor. A avut și Dis �
co Titanic o prelungire de tiraj,
ceea ce m�a bucurat, a luat și câ�
teva premii importante, numai că
în mintea mea toate astea se trec
în contul anului dinainte. Ba am
și publicat o carte nouă la EUV

Timișoara, un volum de teorie și
critică literară, Străin în țară străi �
nă, însă cartea asta era terminată
de vreo doi�trei ani, așa că dacă a
apărut în 2017, e meritul editurii,
nu al meu. Altfel, e cel mai masiv
(și cel mai scump) volum pe care
l�am publicat până acum.

Sigur, îmi dau și eu seama că
n�am motive să cârcotesc – și nici
n�o fac. Doar că anul trecut a fost
cumva umbrit de anțărț. 2017 mi
s�a scurs în umbra lui 2016. Aproape
tot ce am făcut a fost pregătit, de�
terminat sau condiționat de anul
dinainte.

De fapt nici nu știu unde s�a
scurs 2017 ăsta. A trecut așa, ca un
fulger. Alaltăieri se topea zăpada
în fața blocului nostru, ieri ie �
șeam pe veranda casei doar în
șort și curățam molozul după
meșteri, iar azi�dimineață am ieșit
în curte dârdâind de frig, ca să
aduc niște sarmale puse la rece în
magazie. 

Dacă stau să le înșir pe toate,
cred că n�am avut vreun an mai
aglomerat: Alina și cu mine ne�
am schimbat domiciliul, stilul de

viață, mobila noastră second�hand
cu altă mobilă second�hand, blo�
cul cu curtea unei case, orașul cu
satul periurban, vecinii de cori�
dor cu vecinii de gard, ne�am
schimbat planurile de viitor, ba
pe deasupra eu mai trebuie să�mi
schimb și ochelarii – dar asta
probabil că intră în bilanțul pe
anul 2018.

Da, e ciudat. În tot anul trecut
fiecare zi mi�a fost plină ochi, de
dimineața până noaptea târziu, și
totuși ani mult mai pustii și mai
monotoni mi�au rămas mai bine
încastrați în memorie. Ce știu
sigur e că 2017 a fost anul în care
m�am spălat incredibil de des pe

mâini – și asta nu pentru că aș fi
un boem nespălat, ci fiindcă în
mod normal nimeni nu își spală
mâinile de douăzeci și ceva de ori
pe zi. Probabil că părinții știu cum
e, eu abia acum am aflat�o: schimbi
un copil, te speli, îl schimbi pe ce�
lălalt, te speli, înainte să�i dai de
mâncare, te speli, după, te speli,
cureți, dai un medicament, culegi
o jucărie din noroi, te speli, te speli,
te speli...

Între timp, undeva dincolo de
poarta casei, lumea a mers îna �
inte, România a mers înapoi –
știu, am aflat și asta, doar că totul
ajungea până la mine ca un zgo�
mot de fond neclar, printr�un pe�
rete de plută. Mai ales că nu�i
neapărat o surpriză. 

Risc chiar și o previziune:
pen tru români 2018 va fi un an
prost, mult mai prost ca 2017,
care a fost aproape dezastruos.
Însă eu o să mă spăl în conti�
nuare pe mâini și, cu riscul de a
greși, o să�mi cultiv, atât cât pot,
grădina. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Anul spălatului pe mâini

2017 a fost un an mai greu decât 
s�ar fi așteptat mulți dintre noi.
Ba chiar a fost unul imposibil.
Nu atât din punct de vedere eco�
nomic lucrurile au stat prost, ba
dimpotrivă. 

Dincolo de deciziile luate pe ge�
nunchi de guvernul Grindeanu,
apoi de cabinetul Tudose, româ�
nii n�au dus�o mai rău ca în 2016.
Partea proastă e că unele hotă�
râri, precum majorările de sala�
rii în administrație sau trecerea
contribuțiilor de la angajator la
angajat își vor arăta efectele în
acest an. Dar e o altă poveste, pe
care o vom diseca la momentul
potrivit.

Politic însă, a fost un an ca�
tastrofal. Iar efectele s�au simțit:
o nervozitate fără precedent în so�
cietate. PSD și ALDE au câștigat la
pas alegerile din decembrie 2016,
dar scopul celor două partide n�a
fost acela de a crea o Românie
așezată și predictibilă. Nici bine 
n�a început guvernarea Grindeanu,

că Dragnea, Tăriceanu și ceilalți
și�au arătat adevăratele intenții.
Pe de o parte Dragnea continua
campania electorală, pentru a
amorți publicul, iar pe de altă
parte guvernul Grindeanu emitea
hoțește OUG 13, în miez de noap �
te, cu efecte devastatoare asupra
Justiției. Se întâmpla pe final de
ianuarie, pe un ger cumplit. Ce a
urmat știm cu toții. Sute de mii de
oameni au ieșit zi de zi în stradă,
iar PSD a dat înapoi. Liderii social�
democrați n�aveau încotro, tensiu�
nea era prea mare, situația putea
scăpa de sub control. Ministrul de
atunci al Jus tiției, Florin Iordache,

a fost retras, ordonanța la fel, iar
toți ne aș teptam ca PSD să fi
înțeles mesajul străzii. Adică să se
cumințească. 

Lucrurile s�au liniștit doar
pen tru moment, pentru că la scurt
timp, personaje precum Nicolicea,
Șerban Nicolae sau Rădulescu
lansau tot felul de trăsnăi care ur�
măreau același scop: ruperea
OUG 13 în bucăți și transformarea
paragrafelor în proiecte de legi. 

Între timp, PSD și�a dat jos
propriul guvern, iar Grindeanu
promitea răzbunare cruntă împo�
triva celor care l�au tras pe linie
moartă. Răzmerița a fost amânată,
ba chiar, în loc de dezvăluiri, Grin �
deanu a dat�o la pace cu cei care
l�au mazilit, iar răsplata a venit
imediat: un post plătit regește în
fruntea ANCOM.

În toamnă, alianța PSD�ALDE
a reînceput asaltul asupra Justi �
ției, în ciuda avertismentelor trans�
mise de Parchetul General, DNA
și DIICOT, dar și de ambasade,
Uniunea Europeană și SUA. 

Scopul? Imunitate totală pen�
tru corupți în fața tăvălugului DNA.

De data asta, băieții au schim �
bat tactica. Nu ordonanță de ur �
gență dată peste noapte, ci pro �
 iecte de legi introduse chipurile
democratic în Parlament. Pentru a
nu pierde timpul, PSD tocmește o
comisie specială, iar în fruntea
acesteia e numit nimeni altul decât
Florin Iordache. O decizie sfidă�
toare a actualei majorități parla�
mentare. Iordache se întoarce la
locul faptei, dornic să arate că în ia�
nuarie nu el a fost cel care a dat
îna poi. Ci alții au trădat cauza.

Au fost încălcate toate regu�
lile parlamentare, a fost schimbat
și regulamentul Camerei Deputa �
ților, doar ca pachetul de legi atât
de dorit de PSD și ALDE să treacă
mai repede.

Ba chiar majoritatea PSD�
ALDE s�a folosit și de momentul cu
funeraliile Regelui Mihai, știind că
oamenii nu vor mai ieși în stradă
în zilele doliului național. 

E adevărat că în partea a do �
ua a anului nici strada n�a mai
reacționat ca în februarie 2017.
Furia n�a dispărut, doar că a fost
sădită neîncrederea că protes�
tele mai pot schimba ceva. Nici 

pre ședintele Klaus Iohannis n�a
mai fost la fel de ferm ca la înce�
putul anului, dar de data asta nici
n�avea prea multe opțiuni. Dacă
iarna trecută s�a dus la Palatul
Victoria pentru a se bate cu ele �
fanții, acum prezența sa în Parla�
ment nu�și avea rostul. Ba chiar
risca să nu fie primit în plenul Ca�
merei De putaților.

Cu toate acestea, șeful statu�
lui nu și�a încheiat misiunea. Le�
gile Justiției au ajuns pe masa sa,
iar cel mai probabil președintele
le va respinge. Cu alte cuvinte, în�
treg pachetul se va întoarce în
Parlament. Acela va fi momentul
de tensiune maximă, când strada
probabil va reacționa. Iohannis va
fi nevoit să explice națiunii de ce
legile Justiției sunt toxice. PSD va
merge probabil înainte, iar bătă�
lia va fi care pe care. 

România va decide în câteva
săptămâni încotro merge. Dacă
PSD va câștiga lupta, atunci Justiția
va fi îngenuncheată, iar marii co �
rupți se vor pune la adăpost. 

Dacă 2017 a fost anul nervo �
zității, 2018 va fi anul deciziei fi�
nale. Poate că vom fi suficient de
înțelepți să luăm și decizia corectă.
Altfel, Dumnezeu cu mila. SDC

Un 2017 al nervozității

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

2017 mi s-a scurs în umbra lui 2016.
Aproape tot ce am făcut a fost pregătit,
determinat sau condiţionat de anul di-
nainte.



ELI BĂDICĂ

În ce mă privește, am decupat din
lecturile pe care le�am avut în 2017
zona de volume autohtone – puțin
mai ușor de controlat și potrivit
preocupărilor personale din ultimii
ani; traducerile, foarte numeroase,
unele excelente, altele adevărate
evenimente editoriale, au fost, prin
urmare, excluse din „operațiunea
Retrospectiva“. (Să ne înțelegem,
acest lucru nu înseamnă nicidecum
că am citit toate cărțile semnate de
autori români apărute anul trecut –
din nou, ar fi o misiune sisifică.)
Odată ce am restrâns aria, am ales
cinci categorii�umbrelă: ficțiune
(roman și proză scurtă), poezie,
non�ficțiune, literatură pentru co �
pii, antologii�reeditări. Apoi am în�
ceput să notez în fiecare categorie
volumele care mi s�au părut cele
mai bune anul trecut. Ca de obicei,
am certitudinea că am uitat multe
cărți care ar merita cel puțin men �
țio nate – memoria mea e extrem de
capricioasă, iar exercițiul de a nota
lucrurile acestea pe parcursul anu�
lui eșuează, de fiecare dată, după
primele luni –, știu de pe acum că
voi regreta când le voi găsi în alte
retrospective.

Înainte de a enumera cărțile pe
care le�am ales pentru fiecare cate�
gorie amintită mai sus,  am hotărât
de data aceasta să fac și un top cinci
(subiectiv), care include volumele
fără de care cred că 2017 nu ar arăta
la fel, cărțile pe care vi le recomand
cel mai tare și mai tare, dacă nu le�
ați citit deja. Prin urmare, în viziunea
mea, cele mai spectaculoase reveniri
și cele mai bune cărți ale anului tre�
cut au fost Greva păcătoșilor sau

apocrifa unui evreu, de Florin Chir�
culescu (Nemira), Mandarina, de
Răzvan Petrescu (Curtea Veche),
Pereți subțiri, de Ana Maria Sandu
(Polirom), Bani. Muncă. Timp liber,
de Elena Vlădăreanu (Nemira),
Regele Piticuț, de Radu Vancu, il. de
Irina Dobrescu (Cartier). O mențiu �
ne specială merge către Vara în care
mama a avut ochii verzi, de Tatiana
Țîbuleac (Cartier) – mențiune pen�
tru că, deși este un roman excelent,
a apărut, de fapt, în decembrie 2016,
dar reacțiile (și lecturile) au venit
abia în 2017.

Păstrându�mi pledoaria su �
biecti vității, derulez acum topurile
pe categorii ale celor mai însem�
nate volume de anul trecut.

La capitolul ficțiune româ �
nească, cele mai bune zece cărți au
fost semnate de Florin Iaru (Sânii
verzi, Polirom), Bogdan�Alexandru
Stănescu (Copilăria lui Kaspar
Hauser, Polirom), Mihai Radu (Ex�
traconjugal, Polirom), Ioana Nico�
laie (Pelinul negru, Humanitas),
Simona Antonescu (Hanul lui Ma �
nuc, Polirom), Liliana Corobca

(Caiet de cenzor, Polirom), Lucian
Dan Teodorovici (Cei care cheamă
câinii, Polirom), Adrian Georgescu
(Exitus, Polirom), Ligia Ruscu (O
căutare, Polirom), Bogdan Coșa
(Ultraviolență, Polirom). Mi�au mai
plăcut (și m�au surprins) și vol�
umele Miere, de Tudor Ganea
(Polirom), Cenușă rece, de Mihaela
Perciun (Polirom), În spatele blocu�
lui, de Mara Wagner (Nemira),
Whole Lotta Love, de Maria Balabaș
(Casa de Pariuri Literare), Omnium,
de Florin Stanciu (Nemira), Mis�
terul mașinuțelor chinezești, de
Florin Irimia (Polirom), Bacalau�
reat, de Ovidiu Eftimie (Nemira). 

Pentru mine, cele mai însem�
nate volume de poezie ale anului au
fost adevăratul băiat de aur, de An�
drei Dósa (Casa de Editură Max
Blecher), Dar noi suntem oameni
obișnuiți, de Diana Geacăr (Cartea
Românească), kirilă, de Teodor Du �
nă (Tracus Arte), foloase necuven�
ite, de Teodora Coman (Casa de
Editură Max Blecher), cele mai mici
proze, de Doina Ioanid (Nemira),
Lucru de mînă, de Alice Popescu

(Casa de Pariuri Literare), Incendii,
de Iulia Modiga (Cartea Româ neas �
că), Noaptea Sfântului Alcoolomeu,
de Octavian Perpelea (Casa de Par�
iuri Literare).

Cărțile de non�ficțiune a căror
apariție m�a bucurat sunt Istoria la�
cunelor. Despre manuscrise pier�
dute, de Bogdan Suceavă (Polirom),
O propunere de corpo�etică femi �
nistă:masculinități și filosofia dife �
renței sexuale, de Ovidiu Anemțoai� 
cei (Tracus Arte), Rosé, de Marius
Constantinescu (Nemira), Peisaj
după isterie, de Mircea Cărtărescu
(Humanitas), De ce este România
astfel? Avatarurile excepționalis �
mului românesc, volum coordonat
de Vintilă Mihăilescu (Polirom),
Scurtă istorie. Panoramă alternati vă
a literaturii române, de Mihai Zamfir
(Polirom), Roland Barthes, mitologii
românești, de Alexandru Matei (Art),
Zodia cancerului. Jurnal 2012–2015,
de Radu Vancu (Humanitas).

Literatura autoh tonă pentru
copii capătă din ce în ce mai mult
contur și e tot mai prizată, ceea ce
mă încântă cu nerușinare. Așa că
nu se putea să nu menționez și
cărțile mele preferate din literatura
pentru copii scrisă de autori ro �
mâni în 2017. Acestea sunt: Aven�
turile lui Sacha în Castelul Ferme �
cat, de Iulian Tănase, il. de Alexia
Udriște (Nemi), O vară cu Isidor, de

Veronica D. Niculescu (Polirom),
Rostogol păzește pepenii, de La �
vinia Braniște, il. de Andrei Măce �
șanu (Arthur), Enescu și hora
razelor de soare, de Cristina An�
done, il. de Adriana Gheorghe, Se�
bastian Oprița, Thea Olteanu (Nemi),
Dosarul unei vacanțe de groază. Al
treilea caz al Detectivilor Aerieni,
de Ana Rotea (Arthur), Destinul
Prințesei de Nor, de Cătălina Miciu,
il. de Cristina Barsony (Curtea
Veche), Val și Cetatea Sufletelor, de
Ana Alfianu (Humanitas), Lupul
jucător de poker, de Irina Dobrescu
(Arthur).

Cele mai faine reeditări mi 
s�au părut Povestiri cu înjurături,
respectiv Dincolo de frontiere, am �
bele de Sorin Stoica, și Lavinucea,
de Lavinia Bălulescu, toate publi�
cate la Casa de Pariuri Lite rare. Iar
antologiile care rămân cu mine din
2017 sunt Maeștrii unei arte muri�
bunde. Poeme alese 2010�2017, de
Claudiu Komartin, fotografii de
Ana Toma (Cartier), Petre Stoi ca,
Singurătatea noblețele ei. Poeme
alese de Marius Chivu, de Petre
Stoica, fotografii de Cosmin Bum �
buț (Cartier) și Cum să fii fericit în
România, de Gabriel Liiceanu,
Ioana Pârvulescu, Radu Paraschi �
vescu, Tatiana Niculescu, Vlad Zo�
grafi, Andrei Cornea, Andrei Pleșu
(Humanitas). SDC
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Cu ce cărți românești
am rămas din 2017
Fiecare început de an, după caz, aduce cu sine „operațiunea
Retrospectiva“, când inventariem roadele anului precedent. Mărturisesc
că episodul acesta îmi provoacă de fiecare dată un soi de anxietate. 
Mi-e mereu dificil să adun într-o pagină ce s-a întâmplat în douăspre -
zece luni editoriale – oricât de mic credem că este acest domeniu, se
publică în România mii de cărți anual. Și e imposibil să citești tot, să
cuprinzi întregul. Chiar de ai face-o, ar rămâne criteriile de clasificare,
de selecție, întotdeauna discutabile, căci nu urmărim cu toții același
algoritm. Așadar, din capul locului, cititorul trebuie să știe că orice
retrospectivă oglindește o mică felie de realitate. 



ALINA PURCARU

De la stranietatea unui volum
compozit, insolit și experimental
cum e Glitch de Vlad Moldovan
(Editura Charmides), la serenita�
tea tăioasă a noii cărți de poeme
(de dragoste) a clasicului deja Oc�
tavian Soviany, E noapte în Arhi�
pelag (Editura Cartea Româneas�
că), poezia își proiectează un ade�
vărat arc, ferm și bine întins, peste
școli și formule estetice fertile și
consistente. 

Cele mai substanțiale și mai
provocatoare volume sunt, din
punctul meu de vedere, come�
backurile unor poeți ai generației
2000. Elena Vlădăreanu a scos,
spre final de an, în colecția Vorpal
a Editurii Nemira, Bani, muncă,
timp liber, un volum�manifest,
care chestionează, de pe frecven �
țele poeziei, condițiile în care dis�
cursul poetic se (mai) poate coa� 
gula și statutul artistului, într�un
mediu infuzat de un neo�libera�
lism tot mai feroce. 

La polul opus, orientat adică
înspre o interioritate care se ia pe
sine însăși drept sursă primară
pentru poetizare, este noul volum

al lui Teodor Dună, kirilă (Editura
Tracus Arte), carte a unui personaj
însingurat, hipnotizat de fantasma
fericirii, contemplator in adaptat
căruia i se dezvăluie și toată can�
doarea care poate încăpea în lume,
dar și toată spaima. Dan Coman se
întoarce și el, după opt ani, cu un
volum saturat de intensitate, In�
sectarul Coman (Editura Charmi�
des), o carte care se învecinează cu
kirilă prin acuitatea cu care se
ipostaziază însingurarea, numai că
aici însingurarea e intoxicantă, ne�
îmblânzită de viziunile tandreții, e
alienantă, frustrantă, distructivă și
autodistructivă, arătându�se, în
același timp, ca singurul nucleu
din care se (mai) poate crea ceva. 

Claudiu Komartin se alătură
acestui sincron de reveniri cu
Maeștrii unei arte muribunde (Edi�
tura Cartier), un volum care strânge
poemele din ultimele două volume
publicate, Adriana Carrasco. Dez �
membrați și Cobalt și care se des�
chide cu un fascicul de poeme
inedite, grupate sub titlul douăspre�
zece secunde până la dispariția lu�
minii (poeme scrise între august
2013 și iunie 2017). Tonalitatea e în
continuare în registrul acut, al unui

radar hipersensibil pentru tur �
bulențe interioare și contextuale,
virulența e la locul cunoscut și
cadența, în ritm de ska(ndare).

Tot virulentă ca expresie, tot
cu inflexiuni de manifest și tonali�
tate vindicativă este cartea Medeei
Iancu, Delacroix este tabu: suita
romînească (Editura Cartea Ro�
mânească), una dintre foarte pu �
ținele volume de poeme al căror
dinam este un feminism asumat și
analizat în detalii care aduc în
aceeași pagină trauma personală
și cea a unei întregi comunități –
adevărată gemă în panoplia de for�
mule poetice. Un volum care scru�
tează cu luciditate și cu o cruzime
a (auto) analizei este și cartea nouă
a Dianei Geacăr, Dar noi suntem
oameni obișnuiți, apărută tot la
Editura Cartea Românească. 

Tot din apropierea două mii�
ș tilor, Doina Ioanid a scos anul
acesta o carte nouă, Cele mai mici
proze (Editura Nemira, colecția Vor�
pal), crochiuri de stări și decupaje
extime, prozo�poezie secretând
nos talgie. La aceeași editură a apă�
rut anul acesta beatitudine (eseu

politic), de Cosmina Moroșan, vo �
lum experimental, hrănit din idio�
muri subculturale disparate, ce
articulează, în a doua parte cu pre�
cădere, o viziune feministă – dis�
curs sincopat, care alternează stra� 
  tegiile ludicului cu ambigui tățile
lăsate de ironie și de referințe cul�
turale apropiate mixajului poetic. 

O revenire surprinzătoare, ca
formulă adoptată, de astă dată,
este cea a lui Ștefan Manasia, cu
volumul de poeme de dragoste
Gustul cireșelor (Editura Char�
mides), volum care mustește de
emoție și care salvează poemul de
dragoste din malaxorul sarcas�
mului și al minimalismului afec�
tiv. Tot o carte a stărilor care lasă
la vedere o substanță existențială
vulnerabilă, dar cu atât mai capa�
bilă să scruteze lumea fără lentile
acomodante, este noul volum al
lui Emilian Pal, tot ce atingeam se
prefăcea în oameni (Editura Tra�
cus Arte). Moni Stănilă revine și
ea cu un volum ermetizat în at�
mosfera unui spațiu fantasmatic,
o insulă de dincolo de zgomotele
și condiționările lumii, o carte ca
o promisiune în care tandrețea
lasă loc cruzimii, O lume din
evantaie pe care nu o împarți cu
nimeni (Editura Charmides). 

Tot la Charmides, una dintre
editurile cele mai bogate în noutăți
poetice de anul trecut, au scos cărți
bune Alexandru Vakulovski (Pri �
veliști, o reasamblare poetică a co�
tidianului prin lentile care fac o
reverență lui B. Fundoianu), Dumi�
tru Crudu (Cinci poeme din Rotter�
dam) și Ana Dragu, Borderline, o
carte care radiografiază spațiile li�
mită, singurătatea, inocența și
vecinătățile ei contondente. În ace �
lași favorabil 2017 au scos volume

coagulate, în liniile deja distinctive
pentru propriile poetici, Vlad Dră�
goi (Sergio Leone), Andrei Dósa
(Adevăratul băiat de aur), Mihók
Tamás (Cuticular) și Teodora Co �
man (foloase necuvenite), ultimii
trei girați de Casa de Editură Max
Blecher. La aceeași editură a apărut
și primul volum de versuri al lui
Laurențiu Malomfălean, noapte�
lumină, publicat sub pseudonimul
Ovidiu Komlod. 

Au debutat în 2017 cu volume co�
erente Cristina Stancu (teritorii, Edi�
tura Tracus Arte), Simona Nastac
(Culoarea deprimantă a mierii, Edi�
tura Tracus Arte), Nicoleta Nap (ușor
desincronizat, aproape imperceptibil,
Casa de Editură Max Blecher ), Dan
Dediu (4,5 litri de sânge, miliardar,
Casa de Editură Max Blecher), Ligia
Keșișian (Mici cutremure, Editura
Charmides), Iulian Leonard (Stau jos
și tac, Editura Casa de Pariuri Literare)
și Andrei Zbîrnea cu volumul Turneul
celor cinci națiuni (Editura Fractalia). 

Un bilanț ar fi incomplet fără
menționarea câtorva reeditări ne�
îndoios semnificative. Au apărut,
așadar, în ediții noi, volume grele,
profund originale, cum sunt Sub�
marinul iertat de Ruxandra Cese�
reanu și Andrei Codrescu (Editura
Charmides), Scrisori din arcadia de
Octavian Soviany (Editura Tracus
Arte) și, în ediție nouă, adăugită, Un
spațiu blând, care mă primește
cum m�ar îmbrățișa, poemele lui
Alexandru Cosmescu, un volum
rar, ca stare și expresie, apărut la
Editura Cartier. 

Spațiul nu mai îngăduie nici
măcar enumerarea antologiilor și a
traducerilor de care ne�am bucurat
în 2017. A fost un an bogat, s�a scris,
s�a citit și s�a comentat poezia. Să nu
părăsim frecvența! SDC

7
ANUL XIV NR. 589
6 – 12 IANUARIE 2018 retrospectivă

www.suplimentuldecultura.ro

Întoarcerea douămiiștilor
Și după 2017 s-au strâns turnuri de cărți și, din
fericire, se cern suficiente despre care se va
discuta și după momentul lansării. Poezia mi-a
părut și anul acesta că a fost teritoriul cel mai
expresiv, surprinzător și divers. Nu că proza nu
ar avea destule titluri bune și foarte bune, dar,
ca impact cantitativ și ca forță cu care imprimă
evidența unei efervescențe, mi se pare că
poezia a condus detașat în 2017. 
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FURTA SACRA

Literatura înaintea sfârșitului lumii
BOGDAN�ALEXANDRU STĂNESCU

– FRAGMENT – 

„Adevăr e c-am fi atât 
de fericiți de-ai accepta

să vii cu noi, O, Tu, 
Sfânt Martir!“ 

(Teodaudus, Translatio
Sancti Prudentii)

Exclamația citată îi aparține Epis�
copului Geylo de Langres care,
după cum povestește autorul rela�
tării, călugărul Teodaudus din
Bèze, la întoarcerea sa din peleri�
najul la Santiago de Compostela,
trecând prin ținutul pustiit al
Aquitaniei, a petrecut o noapte în
satul unde se afla biserica ce adă�
postea rămășițele Sfântului Pru�
dentius. În miezul nopții, nepu� 
tând dormi, episcopul s�a dus în 
capela bisericii, unde se aflau relic�
vele sfântului, pentru a se ruga, însă
a descoperit că locașul de rugă�
ciune era o ruină, deloc pe măsura
importanței relicvelor pe care le
adăpostea. Atunci și�a exprimat
dorința de a lua cu sine rămășițele
sfinte, pentru a le depune la Bèze,
acolo unde aveau să primească
onorurile cuvenite. Primind acor�
dul gazdei sale, a luat cu sine relic�
vele, care, odată depuse la Bèze, au
înfăptuit nenumărate miracole. Cel
care citește povestea acestei furta
sacra, topos frecvent în literatura
medievală, nu poate ocoli următoa�
rea întrebare: ce avea mai mare
importanță, relicva sfântului sau
povestea acestui „furt sacru“? Nu
cumva această poveste „bună“ spo�
rea valoarea relicvei? Nu cumva 
povestirea sacră adăuga valoare
sacralității deja existente/ presupu se?
Nu trebuie uitat faptul că respecti�
vul teritoriu�anexă al hagiogra fiei
este și unul al legendei, că exageră�
rile medievale, suprapuse goanei
după bani, au dat naștere unor si �
tuații rizibile (ca existența presupu�
sului lapte matern al Feciorei Maria
sau acumularea câtorva tone din
lemnul Sfintei Cruci). 

Pendularea aceasta constantă
între ridicol și sublim, între sacru
și sacralitatea secundă a narațiu �
nilor despre furta sacra m�a făcut
să mă gândesc la relația fragilă

dintre literatură și critică. Dacă re�
licva purtătoare de sacru este textul
literar („consacrat“), ce altceva este
criticul (fie el „de întâmpinare“, fie
autorul de studii, monografii etc.)
decât un urmaș al Episcopului
Geylo, care face tot ce e posibil mai
întâi pentru a capta bunăvoința
sfintelor rămășițe, iar mai apoi
pentru a și le apropria, pentru a
deveni unicul beneficiar al minu�
nilor pe care acestea i le vor înfăp�
tui, cu dedicație. Ce altceva e
criticul literar dacă nu un cititor
avid de putere, un hoț care dez�
groapă morminte în puterea nop �
ții, un mamifer care se hrănește cu
oasele putrezite ale literaturii pen�
tru a deveni mai puternic, ca apoi
să se despartă de haită și să�și
afirme dominația asupra teritoriu�
lui? Așa cum „relicvele dețineau
un rol fundamental în țesătura
vieții medievale“ (Patrick J. Geary,
Furta Sacra: Thefts of relics in the
Central Middle Ages, Princeton,
1991, p. 4), ficțiunea e o perlă de
cultură care nu mai poate fi des�
prinsă din haina colorată a înce�
putului de secol XXI. Trăim în� 
 tr�un secol care stă sub semnul
ficțiunii: a ficțiunii jurnalistice, a
celei comerciale, a ficțiunii poli�
tice. Ce le unește este aspectul lor
excesiv, o calitate care le apropie
de ficțiunile medievale: să luăm
exemplul unei relicve cu puteri
miraculoase – Marele Gatsby – și
al unui episcop modern (postmo�
dern, postuman, postentertain�
ment), Baz Luhrmann, regizorul
celei mai recente ecranizări a ro�
manului lui F. Scott Fitzgerald. Inu �
til să mai spun că pentru un ado �
rator tăcut (ca mine, de exemplu),
relicva lui Fitzgerald este una îmbi�
bată în melancolie, că între cuvin�
tele lui Nick Carraway și excesul,
zgomotul, „distracția“ Epocii Jazzu�
lui, nesăbuința, alcoolul, muzica și
sexul, toate aceste trăsături violente
ale lumii în care el intră fără să știe
ce i se va întâmpla, ei bine, între pri�
virea, apoi cuvintele lui și lumea
care�l înconjoară se află o peliculă
uleioasă, unduioasă, curgătoare
care încetinește totul. Baz Luhr �
mann nu a simțit această încetinire,
sau a ales s�o ignore, pentru că re�
licva pe care a furat�o el, și pe care
a pus�o la treabă, trebuia să perfor�
meze la suprafață, minunile ei trebu�
iau să fie și ele vizibile, zgomotoase,

excesive. A reconstrui excesul prin
exces: iată rețeta perfectă pentru a
anula efectele pe care le�a montat
Fitzgerald în text.

Să luăm exemplul ideal pentru
a ilustra recursul inutil la exces:
cămășile lui Gatsby. Așa cum orice
aficionado își amintește dacă e tre�
zit în miez de noapte, episodul
cămășilor are loc în timpul primei
vizite pe care Daisy i�o face acasă lui
Gatsby, o vizită extrem de bine pusă
la punct de acesta, care o pregătește
tot într�o cheie a excesului, pentru
că așa își imaginase el că trebuie să
fie viața unei fete de familie bună:

„Scoase un maldăr de cămăși
și le flutură, una după alta, pe sub
ochii noștri, erau cămăși de in și de
mătase groasă, de flanel, care�și
pierdeau forma în timp ce popo�
seau pe masă, acoperind�o într�o
harababură multicoloră. În timp
ce le admiram, el scotea altele și al�
tele, iar mormanul moale, bogat se
înălța tot mai sus – cămăși cu linii,
cu dungi late și carouri corai,
verde�gălbui, de culoarea levănți �
cii sau de un portocaliu pal, cu mo�
nograme brodate în indigo. Deo� 
dată, cu un suspin copleșitor,
Daisy își îngropă obrazul în mal�
dărul de cămăși și începu să
plângă furtunos.

— Sunt atât de frumoase
cămășile astea, suspină ea cu gla�
sul înăbușit în faldurile groase.
Mă�ntristează pentru că în viața
mea n�am mai văzut așa… așa
cămăși frumoase.“ (F. Scott Fitzge�
rald, Marele Gatsby, trad. de Ge�
orge Volceanov, Iași, Editura Po� 
lirom, 2017)

Acum, orice hienă textuală
știe că aceste cămăși pe care
plânge Daisy sunt cheia dezvoltă�
rii ulterioare a romanului, știe că
Daisy nu plânge pentru că acele
cămăși sunt „atât de frumoase“, ci
pentru că ea își presimte trădarea
ulterioară, plânge frumusețea de
neatins a unei ipotetice și irealiza�
bile vieți alături de Jay Gatsby. Iar
excesul lui Fitzgerald, „maldărul“
este îndeajuns de „excesiv“ pentru
a ilustra prostul�gust al unui con�
trabandist care�și imaginează că
doar așa poate impresiona o aris�
tocrată. Ce face însă Episcopul Luhr �
mann? Îl așază pe Gatsby (inter �
pretat de Leonardo di Caprio) 

undeva la etajul îmbrăcat în dula�
puri ce ascund zeci, ba nu!, sute de
sertare din care acesta scoate mal�
dăre de cămăși pe care le aruncă
peste Daisy cea așezată pe un pat
(o Daisy de altfel bine condusă de
Carrey Mulligan). 

Bineînțeles că episodul că �
mășilor face o foarte bună pereche
cinematografică cu cel al primei
lor întâlniri, pe care iarăși hiena
textuală o cunoaște drept „episo�
dul perdelei“. Dacă la Fitzgerald
unduirea perdelei acționate de cu�
rent are rolul de a o masca tempo�
rar pe Daisy, la Luhrmann se
transformă într�o adevărată fur�
tună, într�un ocean de materie un�
duioasă. Iată cum relicva Marele
Gatsby face minuni pentru cel
care a furat�o. Este, dacă vreți, un
exemplu perfect pentru a ilustra
ceea ce Umberto Eco numea, în
Lector in fabula, utilizarea litera�
turii, ca exces al interpretării,
apropriere a textului menită să
servească unor scopuri ce țin în
mod exclusiv de intențiile Episco�
pului nostru.

Generalizând, cred că Citito�
rul, sub dictatura căruia slujim toți
cei implicați în producerea „litera�
turii“ (autori, critici, editori) este
servit în clipa de față de toate
instanțele angrenate în procesul
de producere și distribuire a pro�
dusului cultural. Câmpul editorial
e dominat de intentio lectoris, ale
cărui „pofte“ sunt anticipate de
sclavii industriei, pornind de la au�
torul însuși (intentio lectoris do�
mină atât intentio auctoris, cât și
intentio operis). Câmpul și mai
vast al industriilor culturale este
cel în cadrul căruia producția este
dirijată pornind de la adevărul in�
atacabil că „publicul trebuie distrat
cu orice preț“. Iar pentru asta, deta �
șamente întregi de hoți sunt trimise
noaptea în mănăstirile textuale pen�
tru a fura textele sacre și a le aduce
apoi în marile metropole, unde sunt
puse la treabă. Dat fiind că povesti�
rea furtului și a „relocării“ sfintelor
relicve purta, în literatura medie�
vală, titlul de „translatio“, pentru că
simpla relocare a obiectului magic
într�un nou spațiu simbolic implica
o resimbolizare (realizată de obicei
cu ajutorul unor agenți relocați, la
rândul lor, din vechiul spațiu al relic�
vei), cred că apropierea de Interpre�
tare nu e de loc forțată.  

„Scriu ca să uit de viață și
public pentru că e una

dintre regulile jocului.“
(Fernando Pessoa în

Cartea neliniștirii)

În anul 2000, ca o înfăptuire mile�
naristă, am scris prima mea cronică
literară și am continuat să fac acest
lucru, săptămânal, timp de 18 ani,
and counting... Am avut multe mo�
mente de îndoială, cântărite în inti�
mitate sau, după apariția rețelelor
de socializare, renunțări publice la
această formă „primară“ de critică.
De fiecare dată însă, m�am regăsit
fremătând de nerăbdare, cu câte o
carte în mână, ale cărei rânduri su�
bliniate, post�it�uri ițindu�se dintre
pagini mă somau să scriu despre ce
am citit. În acești 18 ani (and coun�
ting) am trecut prin câteva epifanii
epistemologice, prin schimbări ra�
dicale de atitudine față de obiceiul,
de multe ori nesănătos (pentru
mine și pentru Ceilalți) de a scrie
despre ceea ce citeam. Am respins
de la bun început ideea de a strânge
într�un volum aceste cronici tocmai
din cauza sentimentelor mele am�
bivalente față de genul „minor“ al
cronicii. Am rămas, după aproape
două decenii de activitate, convins
că, dacă criticii universitari sunt ge�
neralii de armată ai „științei“ și teo�
reticienii sunt comandanții de oști
care cuprind cu privirea întregul
front pe care se desfășoară trupele,
cronicarii literari, criticii de întâm�
pinare nu sunt decât soldați ghe �
muiți în tranșee, plini de noroi din
cap până�n picioare, mase de ma�
nevră ale sorții, incapabili de multe
ori să�și dea seama care sunt ade �
vărații dușmani, fericiți să nime�
rească ceva, resemnați în fața
ratării. Și, într�adevăr, fiecare din�
tre ei visează că în ranița lui și doar
în a lui se ascunde bastonul de
mareșal. Am fost și eu unul dintre
acești soldați până în clipa în care
am realizat că luptam în războiul
altuia, că de prea multe ori ceea ce
argumentam eu estetic își afla rădă�
cinile semantice în mecanisme ex�
traliterare care, o spun fără urmă
de pesimism, au devenit implaca�
bile. Câmpurile literare naționale și
internaționale sunt guvernate de
forțe cărora transformarea literatu�
rii în bun comercial, prin angrena�
rea ei eficientă în ceea ce se
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numește industrie culturală, le�a
dat o potență apocaliptică. Analiza
și disecarea proceselor respective a
făcut în ultimele decenii obiectul
studiilor lui Bourdieu și al
urmașilor lui, astfel încât nu are
sens să mai insist asupra lor. Faptul
că, indiferent de genul literar abor�
dat, de publicul țintit, un autor tre�
buie să vizeze în primul rând
„succesul“ – sau, ca să folosesc ter�
menii lui Stefan Helgesson, univer�
salitatea (Stefan Helgesson, How
Writing Becomes (World) Litera�
ture:Singularity, The Universaliza�
ble and the Implied Author, în
Institutions of World Literature
(Writing, Translation, Markets),
New York, 2016) – și�a pus am�
prenta radical asupra felului în
care arată literatura acum, fie că
vorbim despre America de Sud,
despre țările nordice sau despre
Croația. Omologarea valorii unui
scriitor cunoscut în plan național
prin traducerea într�una dintre
culturile dominante și, mergând
mai departe, apariția acelei tradu�
ceri la o editură de prestigiu (o
instituție în sine, cum ar fi Galli�
mard în Franța sau cum a fost până
de curând Suhrkamp în Germania)
sunt deja scopuri în sine, care fac să
fie uitate vechile ținte „nobile“ ale
scriitorului („citez“ din Gisèle Sa�
piro, în special din aplicația ei pe
cazul Gallimard, unde relativul
conservatorism și tradiționalismul
editorial favorizează traducerea 

exclusivă a unui anumit tip de ro�
mane). Aceste eforturi depuse pen�
tru a putea deveni accesibil unui
public cu totul străin de limba, isto�
ria și literatura țării sale de origine
au ca prim efect nivelarea literatu�
rilor încă din momentul producerii
lor, anterior publicării, cât și în cel
ulterior, al traducerii, conform
demonstrației lui Stephen Owen în
Stepping Forward and Back, unde
aseamănă circuitul „world poetry“
cu zona de restaurante dintr�un
mall (food court). În clipa în care
unui autor i se reproșează „culoarea
locală“, el va face tot posibilul pen�
tru a o estompa în următorul lui
roman:accesul în marea familie de�
numită „world literature“ are loc
doar în urma unei acțiuni pe care
nu mă sfiesc s�o calific drept pari�
cide. Sunt conștient că repet oare�
cum sentințele lui Emily Apter din
Against World Literature, dar argu�
mentul meu pentru a păși fără
sfială pe această cărare e că mi�a
fost indicată la modul cel mai prag�
matic de cele trei meserii pe care le
practic cu egală pasiune: cea de ci�
titor profesionist (în domeniul edi�
torial), de constatator profesionist
(în calitate de cronicar literar) și cea
de scriitor (deci producător). Dacă
majoritatea cărților (în special ro�
manele) scrise în prezent în interio�
rul culturilor dominate, periferice
sunt „născute traduse“ (folosesc aici,
însă într�o accepție mutilată, con�
ceptul lansat de Rebecca Wolkowitz

în Born Translated – Contempo�
rary Novel in the Age of World Lite�
rature), prin estomparea până la
anihilare a oricărei culori locale,
sau prin exagerarea ei descriptivă
(în vederea obținerii exotismului),
prin evitarea folosirii argoului, a
unor idiomuri intraductibile, a ele�
mentelor istorice locale ce nu pot fi
înțelese de cititorul „universal“, în�
trebarea care trebuie pusă este
dacă nu cumva literatura în sine
cunoaște o transformare radicală,
echivalentă unei epoci glaciare.
Produsul literar „universalizat“ este
unul de serie, chiar și atunci când
variază, în mod controlat. Prinse în
sistemul literar mondial, romanele
zilelor noastre au ca atu traductibi�
litatea și, imediat după aceea, atrac�
tivitatea subiectului. Un roman
care nu poate fi rezumat în trei
fraze așezate într�un catalog ajuns
la un târg in ter național de drepturi
de autor e un roman sortit să eșueze
în limbul cărților: căzut în uitare
(viața căr ților este din ce în ce mai
scurtă, ea rareori depășind o jumă�
tate de an), el pierde și șansa
renașterii într�o cultură dominantă,
de unde să se întoarcă aureolat de
această victorie. 

Sistemul Literar Mondial de�
vine din ce în ce mai pregnant „sis�
temic“ și mai puțin „literar“, acolo
unde prin literar eu înțeleg tocmai
culoarea locală, ininteligibilul, ar�
goul, idiomul și, dincolo de lexic,
obscurul și libertatea. Libertatea de

a nu fi înțeles de toată lumea, liber�
tatea de a scrie texte care să nu
poată fi citite în panelurile târguri�
lor (pentru că jignesc urechile fine,
pentru că sunt prea descriptive,
prea plictisitoare), libertatea de a
exista în afara SLM. Relația aceasta
fragilă dintre literatura autentică
(sau, mai precis, nu�încă�literatura)
și sistemul literar, văzută de același
Helgesson ca relația dintre singula�
ritate și sistem, dintre scris (emina�
mente singular și solitar) și lite� 
ratură (produs, deci supusă cele�
brei reproduceri mecanice a lui
Walter Benjamin, și deposedată,
așadar, de aură prin repetare, dis�
tribuire, împachetare – copertare –
marketizare, „piarizare“), devine, în
plină globalizare (sau, cum îmi
place să numesc evul în care trăim,
„anii dinaintea sfârșitului lumii“),
una de subordonare. Ca să recurg
la termenii deja învechitei teorii li�
terare, poietica este subordonată
pieței. Dacă, așa cum argumentează
David Damrosch în importantul
său eseu What is World Literature?,
„literatura mondială, literatura uni�
versală“ sunt moduri de lectură mai
curând decât un canon universal,
atunci cred că acest mod de lectură
implică o aplatizare stilistică, abor�
darea cutumelor stilistice ale cul�
turilor dominante, abandonarea
subiectelor „naționale“, obscure,
respectarea unor norme nescrise
care prescriu și modelează profilul
cărții ideale pentru a călători peste

gra nițele culturilor periferice în�
spre Mecca Literaturii Mondiale
(un oraș mitic, care�și schimbă în
per manență coordonatele, o me�
tropolă asemănătoare celor des�
crise de Italo Calvino în Orașele
invizibile): dimensiuni rezonabile,
subiecte atractive (a se citi accesi�
bile și „interesante“ la un nivel
mediu al lecturii), simplitate stilis�
tică, înscrierea în profilul recognos�
cibil al culturii de proveniență (nu
cu mult mai detaliat decât cel oferit
de un ghid turistic). În cazul unei
culturi minore, periferice precum
este cea în cadrul căreia activăm, ro�
manul ideal are în jur de 300 de pa�
gini, atacă problema comunismului
sau, asumându�și ceva riscuri, a le�
gionarismului și e scris într�o limbă
română literară, standard.

Cred că, dacă proza „mon�
dială“ își dorește să aibă șansa de
a supraviețui în calitatea ei de „li�
teratură“ (ca ansamblu de trăsă�
turi tradiționale, pornind chiar de
la puritatea actului creației, sin�
gular și solitar), ea trebuie să ur�
meze drumul deschis de trei au� 
tori care au prefațat acest al trei�
lea mileniu prin monumentalita�
tea operei, prin indiferență la
constrângerile câmpului literar
internațional și, nu în ultimul
rând, prin paradoxalul lor succes
în câmpul literar național și, con�
secutiv, în cel internațional:Elena
Ferrante, Karl Ove Knausgaard,
Roberto Bolaño. SDC
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Dacă Bucureștiul ar fi Geneva sau o
pseudo-retrospectivă a Anului Lipatti

Am dificultăți să înțeleg cum
funcționează consultanța profe�
sională în asemenea decizii păgu�
boase, ce îmi amintesc de spusele
lui Tudor Vianu, întrebat de Ion
Biberi despre „lumea de mâine“.
Omul de cultură cerea după răz�
boi să fie denunțați falșii pro �
fesioniști, oamenii „avânturilor
nereflectate“. Fiindcă a lipsi Bu �
cureștiul de o sală de concert ade�
vărată, pe măsura secolului XXI,
mărginindu�te să peticești o sală
veche, sau a nu construi un adevă�
rat centru cultural modern, limi�
tându�te să scufunzi banii într�o
clădire vetustă, neadecvată, re�
cumpărând�o de la cei cărora li 
s�a retrocedat, ține de o vajnică
suficiență și miopie politică.

Atât Primăria Bucureștiului,
cât și Ministerul Culturii par să nu
vadă ce se întâmplă în lumea largă.
La Geneva, de exemplu, o inițiativă
populară culturală ce a adunat
vreo 15 mii de semnături – anun �
țată zilele trecute – este pe cale să
se tran sforme într�un referendum
„pentru o politică culturală co�
erentă“. Ini țiatorii săi afirmă –
lucru valabil și în România – că „a
venit timpul ca domeniul cultural
să fie considerat o misiune priori�
tară și să fie dezvoltată o viziune
strategică de dezvoltare a sa“.
Inițiativa elvețiană a fost lansată de
artiștii și de actorii culturali ai
orașului Geneva.

Spiritul civic ce pare să fie în
deficit la București are altă dimen�
siune și pondere în Elveția, unde o
Asociație ca „Patrimoine Suisse Ge �
nève“ a reușit să mobilizeze popu �
lația și să câștige un referendum ce
s�a opus proiectului de renovare și
mărire a vechiului Muzeu Canto�
nal de Artă și de Istorie. Experții
asocia ției – care au vizitat alte
instituții similare atât din Elveția,

cât și din Germania, Franța și
Olanda – susțin, în ideea de „a
trece de la o dinamică de opoziție
la o forță de a propune“ ceva nou,
un concept urbanistic și arhitectu�
ral în jurul vechiului Muzeu. Altfel
spus, nu câr păceala menită să ia
ochii la București.

Desigur, nu experții și arhi �
tecții români de calitate lipsesc,
dar –cum o dovedesc zecile de 
memorii adresate de Ordinul Ar hi �
tecților Primăriei Generale a Bu cu� 
 reștiului, unde nimeni nu cata �
dicsește să le ia în seamă – prioritare
sunt ambițiile, mașina țiile, aface�
rile și amatorismul echipei Firea.
Achiziția fostului cinema „Lumina“
nu este o expresie, în nici un caz, a
unor „Timpuri Noi“, după numele
fostului cinematograf învecinat de
pe fostul Bd. 6 Martie. 

Că serbarea centenarului naș �
terii lui Dinu Lipatti a rămas o
acțiune lipsită de coerență în Ro�
mânia, ca și faptul că aniversarea
sa fusese celebrată la Geneva ca ni�
căieri altundeva, încă în martie
2017, nu se aflase la Primăria Bu �
cureștiului nici în luna august,
atunci când Serviciul transparență
decizională (sic!) dădea publicității
proiectul înființării Casei Artelor
„Dinu Lipatti“, menită să fie „un ser�
viciu public de interes local al mu�
nicipiului București“. „Obiectul de
activitate“ al celor nu mai puțin de
15 angajați – trei în conducere, plus
doi la contabilitate, plus doi „in�
spectori de specialitate“ și un „ma�
gaziner“ (sic!) – l�ar constitui „des fă �
șurarea de activități de interes
local, în principal în domeniul cul�
tural�educativ, cu accent pe edu �
cația muzicală precum și păstrarea
tradiției muzicale, componistice,
interpretative și pedagogice con�
struite de școala românească de
profil din București“. No comment...

„Raportul de specialitate“ al
Serviciului Cultură al Primăriei,
redactat în iunie 2017, îl definea
într�un stil original pe Dinu Lipatti,
ca reprezentând „încă (sic!) un
brand al intelectualității și elitei
bucureștene, nu numai în dome�
niul muzical“, afirmând că noul
„serviciu public“ va da capitalei
„șansa de a se integra fluxului de
acțiuni externe dedicate pianistu�
lui“. Raportul nota – în iunie! – că
„Fundația Dubois�Ferrière va orga�
niza un concert extraordinar sus �
ținut de legendarul pianist Nelson
Freire, la Geneva“. Concertul avu�
sese loc la 22 martie 2017.

Decizia creării minunatului
„serviciu public“ românesc a fost
îna intată spre avizare guvernului la
începutul lunii august și aprobată
la sfârșitul lunii septembrie. Anul
Lipatti s�a încheiat, evident, fără
vreun festival sub egida noii Case a
Artelor „Dinu Lipatti“. Amânat la
calende... Rezumând, cred că singu�
rul concert cu adevărat aniversar a
fost cel de la 19 martie, ziua de
naștere a pianistului, la Ateneu, de
Camerata Regală dirijată de Horia
Andreescu, avându�i ca invitați�
soliști pe Dana Borșan, Nikolai De�
midenko și Mihai Ungureanu.

O să mi se repete că sunt în
căutarea nodului în papură, că noi

românii ne descurcăm întotdea �
una cumva ș.a.m.d. Într�adevăr,
dacă Zilele Dinu Lipatti nu au mai
existat anul acesta, în martie a avut
totuși loc o manifestare improvi�
zată, denumită ridicol I love Lipatti,
la care au fost lansate primul volum
al corespondenței pianistului (edi�
tată de Monica Isăcescu și Ștefan
Costache), ediția a treia a biografiei
standard Bârgăuanu�Tănăsescu și
micul volum de memorii al Anei Li�
patti (toate Editura Grafoart). De �
sigur, sunt publicații nu lipsite de
merit, dar, din nefericire, corespon �
dența era redată fără o colaționare
profesionistă cu originalele scriso�
rilor și cu un aparat critic încropit
în fugă, așa cum am avut ocazia să
o spunem deja în „Suplimentul de
cultură“, nr. 565.

Centenarul nașterii a mai fost
serbat o dată, în decembrie, în ziua
morții lui Lipatti; și tot în atunci a
apărut și unicul disc cu înregistrări
din Arhiva Radio România, intitu�
lat Dinu Lipatti compozitor. Nici o
mențiune pe copertă că ar fi vorba
de un CD omagial cu ocazia Cente�
narului... Altfel, o mulțime de con�
certe și recitaluri mărunte, neco or� 
donate între ele, cele mai multe sub
egida diverselor filiale ICR din
străinătate, incapabile să atragă cu
adevărat atenția criticii interna �
ționale, să creeze „evenimentul“.

A fost serbat Dinu Lipatti în
lume? Răspunsul este pozitiv, dacă
ar fi să amintesc doar concertul cu
adevărat eveniment de la 22 martie
de la Geneva, al Orchestrei Elveției
Romande (OSR) dirijată de Jona �
than Nott și avându�l ca solist pe
pianistul Nelson Freire, laureat la
Londra al Medaliei Dinu Lipatti. 

Eveniment cu adevărat și mult
mediatizat în presa occidentală a fost
și apariția setului aniversar de 12 
CD�uri, intitulat 100th Anniversary

Edition – Dinu Lipatti Collection,
publicat de casa germană Edition
Gunter Hänssler. Este o ediție inte�
grală a înregistrărilor pianistului,
excelent organizată, ce merită te�
zaurizată de orice colecționar, care
cuprinde: I. Înregistrările antebe�
lice, 1936�1938 (CD 1); II. Înre �
gistrările din timpul războiului,
1941�1943 (CD 2; Enescu – CD 3);
III. Înregistrările postbelice (CD 4�
7); IV. Ultimul an al lui Dinu Lipatti,
1950 (CD 8�11) și V. Ultimul recital
al lui Dinu Lipatti (CD 12).

Ar mai fi de adăugat aici efor�
tul și recitalurile date anul acesta,
începând din martie, de pianista
Luiza Borac în Germania, într�o
serie „Omagiu Dinu Lipatti“ și pe
care cotidianul „Wesfalenpost“ o
cita în noiembrie cu îndemnul
adresat autorului articolului: „Nu
scrieți despre mine, scrieți des�
pre Dinu Lipatti“. Și, în final, dar
nu pe ultimul loc, activitatea de
cercetare desfășurată de exper�
tul Mark Ainley și site�ul său:
www.dinulipatti.com, ce merită
vizitat de oricine îl iubește pe
Dinu Lipatti. SDC

Anul 2017 s-a încheiat cu două anunțuri în domeniul culturii și implicit al muzicii clasice în România.
Cel dintâi făcea cunoscut că Sala Pala tului a intrat sub autoritatea Ministerului Culturii, ceea ce
deschide perspectiva de rea bilitare a fostei săli de congrese a Partidului Comunist pentru a o face
compatibilă cu exigențele unei săli de concert contemporane, implicit ale unui Festival cu numele
lui George Enescu. Al doilea anunț, al Primăriei Generale a Bucureștiului, se referă la clădirea
fostului cinematograf „Lumina“ de pe Bulevardul Elisabeta, ce ar urma să fie cumpărată și, odată
refăcută, să adăpostească, între alte instituții culturale sub autoritate mu nicipală, și fantomatica,
până acum, creație a anului încheiat, Casa Artelor „Dinu Lipatti“.

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată“ 
(Hermann Scherchen)
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Rockspectiva 2017

Rockul e pentru cei mulți și pen�
tru elite; e o artă populară în sen�
sul bun al cuvântului și a devenit
aristocratică, după înnobilarea
multor interpreți de însăși regina
Marii Britanii; e democratic în
aceeași măsură în care e și meri�
tocratic; e supus legilor pieței, dar
e și controlat de moguli mai abitir
decât controla Comitetul de Stat
cultura și arta în țările socialiste. 

Bruce Springsteen îl defineș te
astfel: „Bună parte din ce face E
Street Band este să transforme
prin voință, putere și o comunicare
intensă cu publicul ceva banal în
ceva transcendent. [...] La urma
urmei, muzica rock’n’roll este sur �
sa unei puteri religioase și mis�
tice“. Omul capabil de asemenea
fapte ajunge rock star, de ținătorul
unei forțe imense, pe care o poate
folosi în diferite feluri, după cum îl
duc mintea sau interesele. 

Tot Springsteen: „Știam că
asta era muzica pe care trebuia să
o fac acum. Era datoria mea.
Simțeam că țara se află la un
punct de cotitură crucial [crahul
din 2008, n.DU]. Dacă atâta rău
poate fi făcut cetățenilor obiș �
nuiți, fără ca nimeni să fie de fapt
tras la răspundere, atunci regulile
dispar și vălul fin al democrației
se arată a fi ce este, o mască pre�
cară pentru o plutocrație în as�
censiune, care există aici, acum și
pentru totdeauna“.

Dacă aceste cuvinte ar fi scri �
se de�un oarecare utilizator de
Facebook, puteai să ridici din
umeri și să�ți spui că individul e
dus cu pluta conspiraționistă.
Când le scrie un tip care a realizat
ceva la viața lui, și care este mul�
timilionar în dolari, tată respon�
sabil a trei copii cu traiectorii
profesionale dintre cele mai me�
rituoase, cum să rămâi indife�
rent? Nu e o chestiune de opțiune
politică, deși Springsteen are una,
evidențiată în variate împrejurări. 

Cel mai rock’n’roll moment e
legat de discul Born in USA, din
1984: „un an electoral, un Partid
Republican hotărât să se alieze și
cu o vacă dacă avea steagul ame�
rican tatuat pe cur, președintele
în exercițiu Ronald Reagan mul �
țumind cinic pentru «mesajul
plin de speranță al cântecelor
acestui fiu al New Jersey�ului»“. 

CUM GĂSEȘTI ALTRUISM LA
ȘACALII FINANȚELOR, CÂND EI
SUNT CROIȚI DIN LĂCOMIE?

Pentru Bruce Springsteen, ca și
pentru Bob Dylan și alții mai îna �
inte, era inevitabil să se ajungă la
așa ceva. Toți acești artiști aveau
conștiința clară că „muzica era un
modelator cultural“. Springsteen,
în particular, din tinerețe gândea
ambițios: „Voiam să mă iau de
piept cu vremurile și să dau naș �
tere unei voci cu impact muzical,
social și cultural deopotrivă“. Im�
pactul există, rezultatele sunt însă
departe de a fi cele estimate de
rocker. Și asta din cauză că „facto�
rii decizionali“ – recte, politicienii
și magnații cu cele mai multe vo�
turi în comitetele de conducere
ale corporațiilor care domină ac�
tualmente lumea – au reușit „per �
formanța“ de a deturna sensul
oricărei mișcări pentru ceva be�
nefic oamenilor dinspre ținta
inițială către una falsă. Din partea
politicienilor n�ai să te aștepți la
multă minte. Keith Richards o
spune: „Anglia a ajuns să fie con�
dusă de cineva al cărui model
sunt eu? E jalnic!“. 

Poate unii magnați occiden�
tali să aibă cât de cât simțul res �
ponsabilității; ei nu sunt produ� 
sul vreunui sistem partinic, ca în
Rusia lui Putin sau China comu�
nistatalistă, ci exponenții dina�
mismului social ce caracterizează
omenirea. Un Bill Gates ori un 
George Soros sunt capabili și se

străduiesc să dea impulsul pe
care l�au visat atâția rockeri. Dar
cum găsești altruism la șacalii
finanțelor, când ei sunt croiți din
lăcomie? Și ce te faci când ajunge
la cârma celui mai puternic apa�
rat politico�militar un maimuțoi
ca Donald Trump, ghiveci perfect
de viclenie, impostură, ipocrizie
și cabotinism, exemplarul ideal
de plutocrat lipsit de orice res�
pect pentru lege și reguli? Un
astfel de individ încearcă din răs�
puteri să modifice legile ca să
slujească intereselor sale, să sca �
pe de pedepsele cuvenite pentru
fapte deplorabile, condamnate de
bunul�simț și de justiție în trecut.
Nu sunt puțini acești „lideri“ ra�
paci, cu pulsiuni dictatoriale, iar
„patriotismul“ și naționalismul
(„America first!“) sunt marotele
agitate dinaintea unei po pu lații
anemice. 

ROCKUL, EVIDENT, NU ESTE
DOAR „ATITUDINE“, CI ȘI
DISTRACȚIE

Ajunsă în acest punct, retrospec�
tiva mea perspectivistă se orien�
tează către Roger Waters, proba� 
bil conștiința cea mai acută din
câți rockeri cetățeni (nu circari)
au vizibilitate planetară. Nu e un
om ușor de suportat și a făcut 
câteva boacăne la viața lui de
rock star. Și�a sublimat însă artis�
tic fantasmele, ideile și convinge�
rile, așa cum puțini artiști ai
timpului nostru au izbutit. Câtă
muncă și câtă suferință l�au cos�
tat? Albumul Is This the Life We
Really Want? mi se pare, de de�
parte, evenimentul anului tre�
cut. Partitura în sine nu aduce
vreo noutate șocantă. Waters nu
mai are timp, pesemne nici crea�
tivitate, să născocească armonii
inedite, de vis; el are ceva de
spus și o face cu mijloacele la în�
demână. Avertismentele îi sunt
clare. Trebuie să fii ori ignorant,
ori imbecil de�a binelea să nu le
iei în seamă. (Despre cei plătiți să

le combată nu e cazul să pome�
nesc măcar.) Însă cine să le ia în
seamă? 

Nu cred că exagerez dacă
spun că proporția dintre lucizi și
abulici este de 1/100, iar asta
constituie nesecata mină de aur
a celor cinici, lacomi și sperjuri.
Destui rockeri bine intenționați
profită și ei cum și cât pot, lă�
sând impresia că se află „de par�
tea cea bună“, unii chiar crezând
sincer asta. 

E normal să stai deoparte,
când ai ceva anume de făcut, ce
numai tu poți face. Așa mi se pare
că procedează Steven Wilson, care
lucrează cu toată puterea, inte �
ligența și talentul pentru a scoate
discuri mai bune, dar și pentru a
îmbunătăți sunetul altora – vezi
realizările sale în surround pentru
Jethro Tull, XTC, King Crimson,
Emerson, Lake & Palmer, Gentle
Giant etc. M�am întrebat de câteva
ori dacă Wilson poate fi acuzat pen�
tru aparenta neimplicare politică.
Nu știu ce să răspund, n�am toate
datele vieții și activității lui. Ar�
tistul Steven Wilson se ridică
însă deasupra oricărei dispute
conjuncturale: albumul To The
Bone, tot de anul trecut, este o
capodoperă a genului rock, în

pofida strâmbătorilor profesio �
niști din nas. 

Rockul, evident, nu este doar
„atitudine“, ci și distracție. Tot�
deauna distracția va fi pe primul
plan, foarte bine vândută, exci�
tant remunerată ș.a.m.d. Multă
lume însă ia distracția drept ca �
tharsis, confundă plăcerea cu
împlinirea și agitarea unei pan�
carte în piață cu lupta pentru
demo crație. Nu�i locul aici pen�
tru lămurirea acestor chestiuni.
A face abstracție de ele, însă, nu
se conjugă cu mentalitatea ro �
cke rească. 

Rockerii îl vor asculta mereu
pe Frank Zappa, a cărui luciditate
socială egala inspirația sa fără
cusur. Vor alege întotdeauna Me�
gadeth, care îndeamnă să mergi la
vot, înaintea „corporației multi �
naționale“ Metallica, deși forța
acesteia e mai apetisantă și mai
convingătoare. Și e normal să fie
mai convingătoare, deoarece Me�
tallica este exemplul fericit de
cum trebuie să funcționeze ome�
nirea: ca un singur popor alcătuit
din personalități deosebite, nu ca
o turmă de națiuni luptându�se să
ajungă una mai presus de alta. 

E singura perspectivă viabilă,
fie că privești sau nu retrospectiv. SDC

Lectura cărții Born to Run, de Bruce Spring -
steen, a fost pentru mine ca o ploaie de vară
asupra unui câmp semănat. Ideile răsărite sau
numai ajutate să crească țin de cadrul mai
larg al vieților noastre, nu se limitează la
domeniul strict al rockului. E drept, nici nu se
potrivesc tuturor, dar asta nu înseamnă că
unii sunt excluși. 

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Totul a început aproape pe neaș �
teptate, pe 5 octombrie 2017, după
ce „The New York Times“ a pu �
blicat un amplu material despre
acuzațiile de hărțuire sexuală și
viol aduse de mai multe femei la
adresa mogu lului Harvey Wein�
stein. În plus, acesta este acuzat
de a fi pus la punct un adevărat
sistem care să favorizeze aceste
comportament, încă din anii ’80,
Din acel moment, iadul s�a de �
clanșat la Hollywood.

Pe 8 octombrie, Weinstein este
concediat de propriul lui studio.
Pe 10, „The New Yorker“ vine cu alt
material despre abuzurile lui We�
instein, și mai îngrozitor. Urmează
un adevărat efect de „bulgăre de
zăpadă”. 

Este uluitor numărul uriaș de
vedete care, după publicarea dez �
vă luirilor (numai pe Wikipedia
sunt numărate 54), au ieșit în public
și l�au acuzat de abuz sexual și chiar
de viol (actrițele Rose McGowan,

Asia Argento, Lucia Evans, Lysette
Anthony și o fostă angajată a studio �
urilor) în ultimele decenii. „Dum�
nezeule, când a mai avut timp să
facă și filme?“, a exclamat recent
comediantul american Howard Stern.
Iar faptele de care este acuzat Wein �
stein nu par a se rezuma numai la
Hollywood – multe vedete din
Marea Britanie și Franța îl acuză
la rândul lor. Urmează apariția
hashtag�urilor #BalanceTonPorc,
lansat de ziarista franceză Sandra
Muller, și pe 15 ianuarie mult mai
celebrul #metoo, „aruncat“ pe Twit�
ter de către Alyssa Milano. Un hash�
tag cât o adevărată mișcare socială.

Rezultatul este că la Hollywood
mulți dintre cei care până acum au
tăcut își dezleagă limbile. Iar
dezvăluirile dau jos de pe piedestal
o groază de nume sonore: regizori,
producători, showrunneri, actori,
personalități media. Vârful scan�
dalului este atins de afacerea Kevin
Spacey, acuzat, pe 30 octombrie, de
actorul Anthony Rapp. Spacey, con�
cediat imediat din distribuția seri�
alului House of Cards, radiat din
distribuția filmului lui Ridley Scott
All the Money in the World (unde
deținea rolul principal și unde a
fost înlocuit cu Christopher Plum�
mer), devine în aproape 24 de ore
un paria aidoma lui Weinstein.

Afacerea #metoo încetează re�
pede a mai fi o problemă din Statele
Unite și trece oceanul. În Suedia ea
duce la o „adevărată revoluție“ cum
punctează „Daily Mail“. Acolo, po �
vestea depășește ca drul industriei
divertismentului. Într�o țară care
se bate cu pumnul în piept lău �
dându�se cu succesul politicii ei de
„gender equality“, hashtag�ul #metoo
aduce un val de dezvăluiri. Mărturiile
sutelor de femei din domenii foarte
diverse (medical, judiciar, divertis�
ment, aigurări, industrie IT, chiar
religios) dezvăluie imaginea teribil

de șocantă a unui adevărat sistem
de hărțuire a femeilor, care i�a zgu �
duit pe suedezii ce aveau o cu totul
altă părere despre țara lor. La urmai
urmei, chiar la începutul lui 2017, un
studiu american decreta Suedia drept
țara cea mai bună pentru femei.

În Franța, mareea Weinstein și
#metoo n�a stârnit chiar asemenea
fierbere în afara unui mic scandal
provocat de feministele care au
boicotat o retrospectivă Polanski
organizată de Cinemateca franceză.
Dincolo de asta însă, și în Hexagon
discuția continuă și este destul de
aprinsă. 

Săptămâna aceasta, actorul Paul
Sorvino l�a amenințat cu moartea
pe Harvey Weinstein. Paul este tatăl
Mirei Sorvino, una dintre actrițele
hărțuite de Weinstein. Tatăl furios
spune că abia acum, la declanșarea
scandalului, a aflat ce s�a petrecut

cu aproape două decenii în urmă.
Adevărul este însă că mulți alții
știau sau măcar bănuiau activitățile
„de culise“ ale lui Harvey Weinstein.
Spargerea spectacu loasă a acestei
conspirații a tăcerii este evenimentul
care va marca cel mai mult industria
americană de divertisment în
această perioadă. Epilogul afacerii
Weinstein încă nu a fost scris și e
greu de văzut care va fi soarta celor
implicați. 

„Ce se petrece la Hollywood se
petrece în orice societate în care
bărbații sunt la putere“, spune actrița
Jessica Chaistain, devenită un soi
de purtătoare de cuvânt a actrițelor
ce se declară hărțuite. „Cinemaul
este un scop mărunt. Dar trebuie
să folosim această cutie de rezonanță
pentru a ajuta toate femeile care
nu sunt actrițe și care rămân invi �
zibile.“ SDC

După ce, vara aceasta, Statele Unite au fost lovite de două uragane, în

toamnă a venit rândul Hollywoodului, izbit în plin de taifunul Weinstein.

Furtuna este încă în toi, bucăți din moștenirea studiourilor Miramax/

The Weinstein Company zboară în toate direcțiile, amestecate cu un

val uriaș de acuze și de indignare. Încă e prea devreme pentru a estima

cum va arăta cinemaul american după ce această „furtună a secolului“

se va fi calmat.

Scandalul Weinstein:
„Everybody-f**king-knew!”

A dispărut în chip tragic cel care a fost prof. univ. dr. Bogdan�
Petru Maleon, director al Bibliotecii Central Universitare „Mihai
Eminescu“ din Iași, alături de soția sa, Anda Maleon. Redăm me�
sajul decanului Facultății de Istorie a Universității „Alexandru
Ioan Cuza“ din Iași, prof. univ. dr. Petronel Zahariuc.

„Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!“
Facultatea de Istorie privește înmărmurită la tragedia întâm�

plată în aceste zile cu familia Bogdan�Petru și Anda�Elena Maleon!
Nici un cuvânt nu poate zugrăvi tristețea care ne�a cernit sufletele:
„Dumnezeu de sus/ În inimi ne�a pus/ Numai lacrimi grele“!

Noi, toți cei care l�am cunoscut pe Bogdan�Petru Maleon, pro�
fesori, colegi, studenți, personal administrativ și prieteni, dăm
mărturie despre viața frumoasă, înaltele calități sufletești și va �
loroasele realizări profesionale ale colegului nostru. Bogdan a
trăit drept și frumos, i�a iubit și respectat pe cei din jur, a muncit
mult și cu spor, însă, mai presus de tot și de toate, și�a iubit soția,
iar dragostea lor i�a făcut să treacă până și ultimul prag, ajungân �
du�se la această incredibilă și zguduitoare poveste de jale.

Dumnezeu să�i ierte și să�i odihnească!

Rămas-bun
profesorului

Maleon



n În vreme ce Trump s�a instalat
în noul lui domiciliu, la Casa Albă,
profesorii de științe umaniste de
la universitățile Barnard și Colum�
bia au protestat într�un mod aca�
demic: citind și discutând public
despre opera filosofului Michel
Foucault. De asemenea, luni, 15
ianuarie, sute de scriitori și artiști
au manifestat în 80 de orașe amer�
icane în cadrul evenimentului
„Writers Resist“, unele pancarte
folosite de manifestanți devenind
deja celebre pe rețele de socializare.
n Trent Reznon (Nine Inch Nails),
într�un interviu despre efectul
dăunător al rețelelor sociale: „Nu
văd să apară vreun Prince astăzi.
Văd doar o mulțime de oameni ce
produc pe baza unor formule me �
nite să placă, genul de rahaturi pe
placul unor patroni de restaurante
vegane. Și asta duce la crearea unui
mediu în care oamenii sunt mult
prea îngrijorați de ce vor spune
cei lalți. Iar cei care n�au creat nimic
vreodată în viață cred că e OK să
bată câmpii despre lucruri despre
care nu au niciun drept să vor �
bească. Ai cont Facebook? Ei bine,
nimeni nu dă două parale pe asta!
Nu ai creat nimic în viața ta!“.
n În sfârșit, Black Sabbath au ajuns
la finalul oficial al carierei, cu un
ultim concert pe 4 februarie la
Genting Arena, în Birmingham,
ora șul de unde a plecat în urmă
cu aproape jumătate de secol. Vo�
calistul trupei, Ozzy Osbourne, are
însă planuri de viitor, el intrând
imediat în studio pentru a lucra la
un nou album solo alături de doi
muzicieni din trupa lui Billy Idol.
n Inspirat de un roman bestseller
în țara natală, filmul de animație
Your Name a devenit un adevărat
fenomen în Japonia și, între timp,
și cel mai mare succes de public
din toate timpurile, cu încasări de
331 milioane de dolari. Filmul a
fost lansat în SUA și alte 80 de țări
pe 7 aprilie.
n „Semn al timpurilor“:Turnul Eif�
fel cu vestă antiglonț. La doar șase
zile de la un atac desfășurat la
muzeul Luvru, primăria pariziană
a decis ca, din această toamnă,
faimosul turn Eiffel, să fie înconjurat
de un perete de sticlă specială de
2,5 metri înălțime, conceput contra
atentatelor teroriste. „Cedăm în
fața psihozei“, au fost de părere
mulți francezi.
n Legendar interpret de jazz și lau�
reat de șapte ori cu premiul Gram�
my, Al Jarreau a încetat din viață
într�o duminică de februarie, la
vârsta de 76 de ani. „Fuziunea de

jazz, pop și R&B este un lucru ciu�
dat“, spunea Al Jarreau într�un in�
terviu din 1991. „De la începutul
carierei m�am lovit de unele difi �
cultăți, fiindcă radiourile special�
izate în pop credeau că sunt un
jazzman care nu are feeling pentru
pop, iar radiourile black urban nu
înțelegeau rădăcinile mele R&B.“
n Laureat al premiului Nobel pen�
tru literatură, scriitorul turc Orhan
Pamuk s�a pomenit cenzurat după
ce a dat un interviu cotidianului
„Hürriyet“ în care a declarat că se
opune intențiilor președintelui Re�
cep Tayyip Erdoğan. „Din acest mo�
ment, libertatea de exprimare nu
mai există“, declara el, în septembrie
anul trecut. „Ne îndepărtăm cu toa �
tă viteza de un stat de drept spre
un regim de teroare.“
n Tatăl rockului și al lui Johnny B.
Goode, Chuck Berry, a murit în mar�
tie, dar muzica lui are toate șansele
să supraviețuiască unui eventual
sfârșit al lumii. În 1977, cu avizul
astrofizicianului Carl Sagan, înre �
gistrarea piesei lui Berry, Johnny
B. Goode, a fost adăugată colecției
de artefacte culturale și științifice
menite să reprezinte civi lizația
umană la bordul sondelor Vo yager,
trimise să vagabondeze etern, din�
colo de limitele sistemului solar.
n 4 mai 2017: ziua în care saga
Războiul stelelor a împlinit 40 de
ani de când a fost creată de către
George Lucas. „Unul dintre marile

motive ale acestui success“, crede
regizorul Peter Jackson, „a fost că
Războiul stelelor vorbea cu tine,
ca spectator, foarte sincer. Noi eram
o generație de puști obișnuiți să
vedem filme destul de distante, re�
alizate de o generație mai vârstnică
de cineaști, care erau puțin deco �
nectați de lume și cam de modă
ve che în relația lor cu science�fic�
tionul și fantasticul. Ei nu înțelegeau
cultura tinerilor și nici ce însemna
să fii un puști în acele vremuri.
Războiul stelelor a reușit asta“.
n 26 iunie 2017: douăzeci de ani
de când apărea în Anglia romanul
Harry Potter și Piatra filosofală
într�un tiraj de numai 500 de exem �
plare. O apariție pe care nimeni 
n�a băgat�o în seamă la început,
scrisă de un autor necunoscut. În
2017 trăim într�o lume în care Harry
Potter este rege, după șapte cărți
de uriaș succes, opt filme de cinema,
un spectacol de teatru�fenomen,
parcuri tematice, milioane de tone
de merchendising vândute și un
impact solid asupra culturii plane �
tare. Iar J.K. Rowling a fost salutată
ca o salvatoare a industriei cărții,
responsabilă de cea mai spectacu �
loasă vrajă a timpurilor noastre:
să facă lumea (în special copii, dar
nu numai) să citească din nou.
n Pe 21 septembrie s�au împlinit
80 de ani de la publicarea celebrului
roman Hobbitul, sau până acolo și
înapoi, o operă clasică a genului
fantasy, ce s�a născut când un pro�
fesor de la Oxford, numit John
Ronald Reuel Tolkien, s�a să turat
să corecteze referate și a scris pe o
foaie, într�o doară, „într�o ga ură în
pământ trăia un hobbit“. Această
propoziție a fost piatra de temelie a
uluitoarei cariere literare a acestui
profesor pasionat de limbi vechi și
povești cu elfi și care, până la apariția
cărții, lucra la o imensă istorie a
unui Pământ de Mijloc fictiv, o
uriașă mitologie personală. 
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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 �
țio  narului Collins. 

Fake news își are originea în anii
’90, când era folosit de televi ziunile
nord�americane pentru a de semna
„informații false, deseori senzaționale,
răspândite sub apa rența de știri
reale“. Termenul a în ceput să fie

folosit mult mai frecvent din 2015
și va apărea în viitoarea ediție tipărită
a Dicționa rului Collins.

Sunt și alte cuvinte și termeni
care țin de politică și actualitate
care și�au croit drum spre paginile
dicționarului precum „echo cham�
ber“, „steady increase“, „antifa“. Un
ter men cu o creștere de 310% a
uti lizării 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 
e lec trifică limbajul“, au comentat
reprezentanții Collins. SDC 

Strania realitate a lui
2017: „Fake News“
este expresia anului

n A încetat din viață Charles Man�
son, ale cărui fapte penale au avut
strania consecință de a avea un im�
pact uriaș asupra culturii populare
americane din ultima jumătate de
secol. Într�un alt context, Charles
Manson ar fi rămas în ochii tuturor
un lider mărunt al unei micro�secte,
laș și penibil, o notă de subsol într�o
carte de cri mi nalistică, uitat la
repezeală. Dar momentul în care
s�au petrecut crimele comandate
(și nu comise) de acesta, ca și vic�
timele alese i�au asigurat insignifi�
antului Manson statutul de „geniu
al răului“ și o putere de fascinație
covârșitoare și detestabilă asupra
unui segment al culturii populare,
echivalentă doar cu fascinația
exercitată de Che Guevara, alt asasin
mult prea adulat de capetele seci
și de idioți utili.

n În numai două zile din decembrie,
cultura din Hexagon a pierdut două
personalități:un om de litere mem�
bru al Academiei și un rock star.
Jean și Johnny. Reputatul scriitor
Jean d’Ormesson a încetat din viață
în noaptea de luni, 5 decembrie, la
vârsta de 92 de ani. Nici 24 de ore
după dispariția lui Jean d’Ormes�
son, vedeta Johnny Hallyday, „Elvi�
sul francez”, înceta din viață la vârs�
ta de 74 de ani, după luni de luptă
cu boala. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU



2018. În numărul „aniversar“
apărut miercuri, băieții de la
„Charlie“ spun că trauma încă
persistă.

„Trei ani într�o cutie de con�
serve“, rezumă redacția „Char�
lie“ viața lor post�atentat și
prețul ridicat al libertății de
expresie într�o țară demo �
cratică. 

Pentru „Charlie“, practicarea
acestei libertăți înseam nă es �
cortă polițistă permanentă, a �
menințări permanente pe rețele
sociale, măsuri costisitoare care
asigură securitatea redacției.

„În fiecare săptămână, cel
puțin 15.000 de exemplare (adică
800.000 pe an) trebuie vândute
numai pentru a plăti securitatea
redacției“, ex plică redactorul�șef
Riss în editorialul ultimului
număr. „Charlie“ plătește între 1 și

1,5 milioane de euro pe an pentru
securitate. Iar cifra de afaceri a

publicației a scăzut la 19,4 milioane
de euro anual, după recordul de
vănzări înregistrat după atentate,
în 2015 – 60 de milioane de euro.

„Este normal oare pentru un
jur nal dintr�o țară democratică să
fie silit să vândă un exemplar din
două numai pentru a finanța secu �
ritatea celor care îl realizează?“,
în treabă Riss în editorial. „Ce altă
publicație franceză este silită să
investească atât pentru a�și per�
mite să își exercite această liber�
tate fun damentală care este li �
bertatea de expresie? Această
libertate, vitală și indisociabilă
de democrația noas tră, este pe
punctul de a deveni un produs
de lux, așa cum sunt mași nile
sport și râurile de diamante din

Place Vendôme și numai trus�
turile de presă foarte bogate și�o
vor permite în viitor.“ SDC
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„Charlie Hebdo”: prețul prea
mare al libertății de expresie

După trei ani: viața în cușcă

Ianuarie 2017: În cei doi ani care
au trecut de la atentatele din
redacția „Charlie Hebdo“, ziariștii
de la faimosul săptămânal umoristic
cred că dreptul la liberă ex primare
pare a fi la fel de efemer ca orice
senzație scornită în social media. 

În 2015, atentatele din redacția
„Charlie Hebdo“ au făcut mii de
oameni să adopte sloganul „Je suis
Charlie“, ca un mod de a susține
libertatea de expresie în întreaga
lume. Dar, la a do ua comemorare
a tragicelor eve ni mente, se pare că
nu mulți sunt cei care au învățat
ceva din lecția sângeroasă din ianu �
arie 2015.

Cu două zile înaintea tragicei
comemorări de pe 7 ianuarie, Riss,
noul redactor�șef al lui „Charlie
Hebdo“, a avertizat că intoleranța
în Franța este în continuă creștere. 

„Dacă mâine publicăm iar o ca �
ricatură cu Mahomed, cine ne va
lua apărarea?“, se întreabă Riss, ci �
tat de France 24. „Înainte, erau doar
două sau trei grupări retrograde
care ne hărțuiau. Acum avem sen�
timentul că întreaga lume stă cu
ochii pe noi. Ca și cum libertatea
«Charlie Hebdo», chiar atunci când
este exercitată într�o doză modestă,
este prea mult.“ „După doi ani, «Je
suis Charlie» a fost înlocuit cu «Je
suis offensé», iar scurtul nostru
flirt cu libertatea de expresie a fost
înlocuit de instinctul de a inter �
zice și a condamna“, comentează
amar „The Telegraph“.

Riss, care a ajuns la condu cerea
revistei după asasinarea lui Sté phane

„Charb“ Charbonnier, crede că „în
ultimii doi ani oamenii s�au interesat
de «Charlie» numai de dragul emo �
ției, al senzațiilor tari, în loc să pri �
vească în față, așa cum se cuvine, di�
ficilele probleme politice pe care le
re prezintă aceste atacuri“.

Atentatele nu au fost de ajuns
pentru a�i convinge pe cei de la
„Charlie Hebdo“ să nu mai fluture
stindardul satirei mai mult sau mai
puțin ofensatoare pentru proști.
Numai în ultimele luni din 2016,
săp tă mâ nalul a reușit să își mai
urce în cap și alte categorii de public:
pe italieni (ironizând cutremurul
catastrofal din Amatrice), pe Putin
(cu mai multe caricaturi), pe toți
cei lalți (cu desenul reprezentând
cadavrul unui copil sirian pe un
țărm turcesc). „Înainte ni se spunea
să ne păzim de islamiști“, explică
Riss. „Astăzi trebuie să ne păzim de
is lamiști, de ruși și de turci.“

De aceea, redacția „Charlie“ a
marcat comemorarea în maniera
tipică:pe prima pagină a săptămâ �
nalului a prezentat un bărbat
care râde privind prin țeava mi�
tralierei unui jihadist, cu legenda
„2017, în sfârșit luminița de la ca �
pătul tunelului“. 

În tot acest timp, afirmă organi �
zația Reporters sans frontières, de
la atentatul de la „Charlie Hebdo“
încoace, meseria de caricaturist
continuă să fie una dintre cele
mai periculoase, expusă la repre�
salii vio lente. Reporters sans fron�
tières (RSF) și Cartooning for Peace
(CFP) enumeră: din 2015 încoace,

În sediul redacției „Charlie Hebdo”, totul s-a
schimbat acum trei ani când doi teroriști ai
Statului islamic au executat 11 dintre ziariști
chiar în localul parizian al celebrei reviste.
Printre victime, figuri emblematice ale
jurnalului precum Cabu, Wolinksi, Honoré,
Tignous sau Charb. Ziua de 7 ianuarie 2015 a
fost, de asemenea, și punctul de plecare, în
Franța, al unui val de atentate fără precedent
care au făcut, până azi, 241 de morți. 

După doi ani: cine 
mai „este Charlie”?

carica turiștii continuă să suporte
„cen zură, concedieri, ame nințări cu
moartea, hărțuiri judiciare, agresiuni
și chiar, în cazurile cele mai grave,
asasinate. Aceste acțiuni de forță se
multiplică contra unei profesii în
mod clar amenin țate. Sunt adevărate
«barometre» ale libertății de expre�
sie“, afirmă autorii raportului.

„Desenatorii vor fi totdeauna în
prima linie a bătăliei, dar nu poți
să dai înapoi“, explică caricaturistul
Plantu, președinte al CFP.

„The Telegraph“ face o scurtă tre�
cere în revistă a problemelor cu care
s�au confruntat caricaturiș tii în ultimii
ani, demonstrând că hăr țuirea aces�
tora nu este legată doar de „Charlie

Hebdo“ sau limitată la accese de
intoleranță în Marea Britanie.

„Nici măcar în spații unde ideile
liber exprimate ar trebui să fie din�
colo de critică, «Je suis Charlie» nu
a reușit să rezoneze“, scrie „The Tele �
graph“ amintind că tabloidele „The
Sun“ și „The Daily Star“ sunt interzise
în 28 de universități britanice și că
Universitățile din Bristol și Man�
chester au interzis inclusiv vânzarea
lui „Charlie Hebdo“, pentru că acesta
nu se conformează politicii de „safe
space“ a acestor instituții – o politică
ce interzice orice opinie pe care
studenții ar consi dera�o jignitoare.

„Am uitat mult prea repede că
numai faptul de a nu fi de acord

cu ceva nu înseamnă a cenzura.
Toc mai libertatea presei noastre
ne diferențiază de distopia brutală
la care visau instigatorii atentatului
de la «Charlie». Dorința noastră de
a pune la îndoială normele socie �
tății, de a face haz de opiniile care
domină în societate, de a tolera sen �
timente pe care le găsim greu de
apreciat, previne decăderea noastră
în barbarie.

A cenzura imagini, opinii și glu �
me pe care le considerăm jignitoare
înseamnă a face treaba atentato�
rilor în locul lor. «Je suis Charlie»
ar trebui să însemne «Je suis tou�
jours Charlie»“, scrie „The Tele�
graph“. SDC
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În vreme ce pe 
marile și micile
ecrane filmele horror
se bucură de un
succes înfloritor,
genul a devenit, în
ultimele luni, ceva
mai orfan.

12 IANUARIE: MOARTEA LUI
WILLIAM PETER BLATTY
Blatty, care a încetat din viață la
vârsta de 89 de ani, va rămâne în
istorie pentru extraordinarul succes
al romanului Exorcistul, apărut în
1971, și mai ales al filmului din
1973. Exorcistul, cartea, a ajuns
imediat pe lista de best�selleruri
din „The New York Times“, unde a
stat pe primul loc vreme de 17
săptă mâni. Exorcistul, filmul regizat
de William Friedkin, a fost un uriaș
succes la rândul său și este pri mul
film horror din istorie nominalizat
la un Oscar. I�a adus și un Oscar
pentru scenariu lui Blatty (care a

2018, anul în care horror-ul
și-a pierdut maeștrii

Sfântul care 
a fost James Bond

semnat adaptarea cărții), și un Glob
de Aur. În umbra Exorcistului stau
celelalte cărți ale lui Blatty, dar și
legătura sa cu cinematografia. El a
regizat filmul (horror) The Ninth
Configuration (1978, bazat pe un
alt roman al său), dar și Exorcistul
III, pornit de la romanul Legion.

Anul trecut a debutat, cu succes,
serialul TV Exorcistul, un soi de
continuare/ reformulare a poveștii
originale.

MARTIE: RĂMAS-BUN
„MAESTRULUI MACABRULUI”
Așa a fost supranumit artistul ame �
rican Bernie Wrightson, care a în �
cetat din viață la vârsta de 68 de
ani, al doilea „maestru al macabru�
lui“ pro venit din Baltimore, după
Edgar Alan Poe. Wrightson s�a re�
marcat ca unul dintre cei mai mari
autori americani de benzi desenate
și ca ilustrator, într�o carieră de
aproape jumătate de secol. Una
dintre cele mai importante opere
ale lui Bernie Wrightson ră mâne
colecția de 50 de ilustrații ale ro�
manului Frankenstein, la rea lizarea

cărora artistul a trudit cu migală
vreme de șapte ani.

Ca multe alte glorii ale benzii de�
senate, Bernie Wrightson rămâne în �
că un mare necunoscut în România.

16 IULIE: DISPARIȚIA
„TĂTICULUI MORȚILOR-VII”
Cariera cinematografică a lui
George A. Romero ar putea fi redusă
la un singur film, un film epocal:
Night of the Living Dead, punctul
de origine al inepuizabilei manii a
filmelor cu zombi. Un ho rror com�
plet atipic pentru epoca în care a
fost realizat, în 1968, și care a devenit
o operă majoră a cinematografiei
în general. Creând cel mai persistent
mon stru al horrorului modern –
mortul�viu, cadavrul reanimat consu �
ma tor de carne omenească –,
Romero a inventat un horror cu
profundă re zonanță socială. Este
motivul pentru care regizorul a văzut
totdeauna filmele cu morți�vii ca un
prilej de satiră socială și politică și a
deplâns pro ducțiile actuale care au
renun țat la aceste aspect, concen�
trându�se nu mai pe aspectele oribile
și explicit sânge roase ale poveștii. 

26 AUGUST: PUNCT FINAL
PENTRU TOBE HOOPER
Într�o măsură mult mai mare decât
George A. Romero, și Tobe Hooper
a fost și el omul unui singur film –
un film care a influențat covârșitor
genul horror:The Texas Chain Saw
Massacre, în 1974. Realizat cu un
buget anemic de numai 300.000
de dolari The Texas Chain Saw
Massacre a fost unul dintre filmele
care au șo cat publicul american
la înce pu tul anilor ’70, „o încarnare
ex ta tică a unei societăți în plină
des com  punere care și�a văzut
tinerii pierduți în junglele Viet�
namului de nord“, după cum
apreciază „Li beration“, într�un am�
plu material dedicat regizorului
american.

Atmosfera complet bolnavă și
violentă a filmului a avut un efect
devastator atât asupra industriei
cinema tografice și a genului horror,
cât și asupra altor regizori (Spiel�
berg, Craven, de exemplu; chiar și
Kubrick avea o copie a filmului). A
impus ideea filmului „horror de
autor“ și a prefigurat popularitatea
genului slasher, fiind considerat și
astăzi „cel mai mare și mai influent,
dar și cel mai controversat“ film
horror realizat vreodată. SDC

George A. Romero

Tobe Hooper William Peter Blatty

„A plecat și el. Cel pe care îl nu�
meam, alături de com plicii lui
Sean Connery și Michael Caine,
unul dintre cei trei regi ai 
coolului. Sfântul, lordul Brett
Sinclair, Bondul anilor ’70 și ’80,
întru chiparea unei Rule Britan�
nia suave și degajate, mare gen�
tleman elegant, dotat cu simțul
umorului și al autoparodiei...“,
scrie revista franceză „Premi ere“
la anunțul morții lui Roger
Moore.

Moore a dispărut la vârsta de 89
de ani, într�un val de omagii care
vin din întreaga lume, din partea
unui public ce îl păstrează în me �
morie drept cel mai simpatic agent
007, chiar dacă nu cel mai autentic.
Pentru cei mai mulți, decesul lui
reprezintă mult mai mult de cât 

decesul unui actor foarte popular.
„Dis pariția lui Moore semnifi că felul
în care cultura, așa cum am iubit�o
întotdea una, piere bucată cu bucată“,
scrie „Premiere“. „Moo re a fost făcut
din același material ca toate starurile
secolului XX, le gende ale rockului
sau ale cinemaului, care aveau ca
punct comun faptul că erau per �
sonalități diferite. Unice. Adevă rate
sta ruri. (...) Decesul lui e cu atât mai
tulburător cu cât nu mai avem un
astfel de actor astăzi, cu un ase �
menea capital de simpatie și că se
petrece imediat după atentatul de
la Manchester. (...) Nu există nici un
mesaj în acest concurs de împrejurări.
Vom spune doar că, în momentul în
care Moore dispare, înțelegem că
seco lul XX dispare definitiv.“ SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU
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De parcă am avea cu toții memo�
rie valabilă un an, apoi uităm
totul, brusc și nefiresc, după un
revelion înecat în spirtoase și sa�
late de boeuf naiv ornate. 

E ca și cum nimeni nu mai ține
minte nimic și avem nevoie de un
rezumat al istoriei imediat recente.
Ei bine, nici eu nu îmi amintesc,

deci voi merge pe bâjbâitelea.
Dacă cineva vrea să inventeze un
adevăr mai convenabil, eu de al
meu nu țin cu dinții.

E posibil ca Soros să fi pus
mâna pe țara noastră, că parcă dă�
duse niște lovele unor băieți care
se cunoșteau cu alți băieți și voiau
să facă niște treburi. Deși nu pot
să bag mâna în foc pentru asta, fi�
indcă dețin o curte, deci o părti�
cică infimă din teritoriul patriei și
nimeni nu a venit la mine să mi�o
cumpere, mandatat de Soros. Sau
o fi fost fiindcă mister S. nu vrea
să controleze satul Valea Adâncă.

Pur și simplu să nu�i fi păsat, fapt
care naște în mine o ciudată for �
mă de xenofobie selectivă, în sen�
sul că aș urî străinii cu bani, dar
le�aș păstra banii. 

Îmi aduc vag aminte că eram
conduși de un neamț. Și neamțul
ăsta tot încerca în fel și chip să ne
inoculeze ideea unei campanii de
expansiune, cum că e musai să ne
batem cu nu știu ce țări, ca să ne
ocupăm locul la masa elitelor
mondiale. Ne�a ordonat să trecem
Prutul. Ba nu, Dunărea, că parcă
era mai lată. Am zis că să vezi ce
omor băgăm noi în sârbii munte�
negreni, iar apoi, după o tristă
rețetă germană deja știută, vom
cotropi Polonia. Cred că mai erau
pe listă Danemarca, Armenia și
Kazahstan. Până la urmă nu știu

ce s�a întâmplat, dar am înțeles că
neamțul a plecat. Sau ne�am în�
tors bocancii împotriva lui, un�
deva prin minutul 85 al meciului
cu Rusia. 

Cred că am jucat și într�o
piesă de teatru. O scenă imensă,
pe care încăpea o țară întreagă.
Da, sunt sigur că așa a fost. Câteva

milioane bune de actori, fiecare
cu rolul și cu rostul lui, vorbeam
unii peste alții, părăsiți de regizor.
Și fiecare dădea din coate și își
țipa replicile în timp ce se stro�
foca să ajungă cât mai în față, să
se înfigă în ochii spectatorilor.
Ciudată sală de teatru, avea sce �
na poziționată mai jos decât zona
publicului, de parcă ei, de pe
scau ne, s�ar fi uitat la noi de sus.
De parcă noi, într�o groapă, ne
luptam cu lei. Și erau al naibii de
puțini spectatori, cu toții aliniați
în primul rând, dar ne priveau cu
îngăduință, aplaudau care cum
avea chef, ba Cristina Stamate,
ba Olga Tudorache, ba Septimiu
Sever, ba Eugen Motriuc, ba Stela
Popescu, ba șăgal nicul Vasile
Bla ga Paulin. SDC

Apa crudă a fost vedeta unui arti�
col din „New York Times“ la înce�
put de 2018. Cu din ce în ce mai
mulți adepți, cu prețuri mai mari
decât benzina, apa netratată, ob �
ținută direct de la sursă, este noul
trend în rândul celor preo cupați
de consumul „natural“. Noul tip
de apă este colectat direct de la iz�
voare sau prin sisteme de mii de
euro de preluare a umidității din
atmosferă sau a picurilor de ploa �
ie. Spre deosebire de apa îmbute�
liată sau de apa de la robinet, apa
crudă nu trece prin nici un sistem
de sterilizare sau de filtrare, astfel
încât are toate chimicalele sursei,
urme de alge și, desigur, bacterii.
Dar toate acestea pot fi formulate
și în sens pozitiv, ceea ce consu�
matorii apei neprocesate fac din
toată inima. Astfel, apa crudă este
considerată a avea toate minera�
lele „hrănitoare“ ale pământului,
algele dau un gust deosebit, iar
microbii au fost rebotezați în
„probiotice benefice“. Apa crudă
expiră după câteva luni (devine
verde), în timp ce apa procesată

de marile conglomerate sau de
guvern are termen de valabilitate
nelimitat. Apa de la robinet este,
conform conspira ționiștilor, plină
de chimicale făcute să ne trans�
forme în cetățeni mai docili, dar
apa de la sursă nu poate fi contro�
lată de guvern. 

Datorită acestor teorii ale
conspirației, dar și marketingului
îmbrăcat în ideea de „sănătate“ și
„natural“, apa neprocesată are
clienți din două zone foarte dife�
rite, de la oameni obsedați de
ideea de a nu depinde în vreun fel
de autorități sau de corporații
până la publicul ultra�liberal,
care adoptă imediat inovațiile în
materie de trăit sănătos, de la die�
tele cu suc, consumul exclusiv de
fructe și legume crude și trata�
mente naturiste. Este ironic fap�
tul că, în numele sănătății, miș �
carea „apei crude“ aduce în casele
oamenilor posibilitatea unor boli
precum holera, diaree și malarie,
pe care alte țări sunt disperate să
le rezolve prin filtrarea și purifi�
carea apei.

De fapt, tema acestui articol
era o retrospectivă a anului 2017,
dar această beție cu apă crudă
pare metafora perfectă a anului
care a trecut. Am fost inundați de
„fake news“ și de producători de
„fake news“ care arată cu degetul
spre conținut de calitate și îl de�
clară „fake news“. Anul 2017 a fost
anul informațiilor precum „50 de
lei de protestatar și 30 de lei de
câine“, ideea că homosexualii sunt
vinovați pentru toate problemele
familiilor din România, întreba�
rea „cine le�a dat luminițe?“ și,

desigur, a celor mai convingă�
toare pledoarii împotriva vacci�
nării copiilor. În 2017, America a
decis că încălzirea globală e o
șmecherie inventată, cu argumen�
tul că „uite ce frig se face iarna“ și a
decis să se retragă din cel mai im�
portant acord interna țional de
combatere a poluării. În 2017, cei
care susțin că pământul este plat
au căpătat o voce mai puternică, iar
unii s�au interesat dacă nu se poate
amâna eclipsa de soare pe sâm�
bătă, când copiii nu au școală. 
A fost anul în care, în România, 

ne�am temut de invazia refugia �
ților și a violatorilor, iar în Statele
Unite, împotriva tuturor dovezilor
foto și video, a fost „cel mai mare
număr de participanți din istorie la
instalarea unui preșe dinte, punct“.

2017 și�a pus punct singur,
dar ceea ce a reprezentat el pare să
continue nestingherit în 2018. SDC

589

Iarăși 2017?
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

O beție cu apă crudă
Am pus jos sticla de Evian, am renunțat la
cana mea filtru, nu mai sunt impresionată de
nici o reclamă care vorbește despre puritate și
pH. A apărut un nou tip de apă, unul care te
vindecă de orice, îți face pielea mai frumoasă
și te hrănește cu ce are mai bun pământul:
„apa crudă“, adică apa complet netratată.

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ
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