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Anul 2118. Cum te văd atunci
românii, dulce Românie?
V-ați întrebat vreodată cum ar putea arăta România peste o
sută de ani? Ce vom mânca, unde vom locui, cum vom iubi,
cum vom învăța sau cum ne vom petrece timpul liber? Ei bine,
peste 2.200 de români au făcut un exercițiu de imaginație și

au răspuns mai multor întrebări legate de viitorul țării noastre
în cadrul unui studiu de percepție realizat de D&D Research
pentru BRD – Groupe Société Générale. Călătorim așadar
prin proiecțiile aﬂate în mințile românilor privind anul 2118.

ANDRA PETRARIU

Datele au fost culese în lunile oc
tombrie și noiembrie ale acestui
an, în anul Centenarului Marii
Uniri și chiar în pragul sărbători
rii Centenarului la 1 Decembrie.
Trebuie spus că, în ciuda pesimis
mului care pare să ne caracteri
zeze pe noi, românii, în acest
moment, cu privire la vreun viitor
mai bun al acestei țări, se pare că
pe termen lung suntem mai încre
zători și mai optimiști ca nicio
dată. „Oamenii văd viitorul Ro
mâniei peste o sută de ani foarte
luminos și foarte puternic. Ei se
așteaptă ca peste o sută de ani Ro
mânia să își fi rezolvat aproape
toate provocările din prezent,
prin soluțiile creative ale oameni
lor ei“, spune sociologul Dan
Petre, coordonatorul studiului.
Altfel spus, peste 73% dintre
români consideră că oamenii re
prezintă motorul central al dez
voltării și al evoluției țării noastre
în următorul veac, în timp ce doar
21% sunt de părere că banii con
tribuie la crearea progresului.
„Pentru români, viitorul pe ter
men lung este în mult mai mare
procent legat oameni decât de
bani sau des tehnologie. Și asta
pentru că, pe de o parte, ultimele
două resurse amintite nu sunt
atât de abundente aici în acest
moment, iar pe de altă parte pen
tru că ei au o mare încredere în
potențialul acesta creativ de re
zolvare de probleme. Românii nu
au speranțe mari pe termen scurt,
dar pe termen lung sunt chiar
foarte optimiști și cumva ei cred
că viitorul se află întro mai mare
măsură în responsabilitatea lor
sau a antreprenorilor și nu ne
apărat în responsabilitatea statu
lui sau a unor entități foarte
mari“, a adăugat Dan Petre.
De fapt, rezultatele studiului
au arătat că viitorul României re
prezintă mai exact o extensie sau o

îmbunătățire a prezentului și a
trecutului, care se va realiza prin
intermediul oamenilor vizionari și
prin soluțiile lor creative, care au
la bază în special tehnologiile noi.
CONDUSUL MAȘINII
ȘI MERSUL PE JOS, PE CALE
DE DISPARIȚIE
„Foarte mulți dintre români, în
principal tineri, consideră că
această revoluție industrială în
mijlocul căreia ne aflăm în acest
moment ne va ajuta foarte mult
pe noi, românii, și România ca
țară. Dacă am pierdut startul și
am rămas în urma multor țări
puternic dezvoltate în ultimii 50
de ani, vom putea recupera acest
decalaj în noua industrie. Româ
nii nu mai au speranțe că pe ter
men scurt o să avem autostrăzi
sau că vom avea spitale la același
nivel precum în țări dezvoltate
din Uniunea Europeană, dar vom
rezolva toate problemele lega
te, de exemplu, de transport sau
de sănătate prin niște soluții

foarte puternic tehnologizate“,
povestește Dan Petre.
Și care credeți că ar putea fi
acestea? Ei bine, dacă 46,8% din
tre respondenți ar prefera dro
nele personale în locul mijloace
lor de transport în comun, 43,2%
susțin că mijloacele de transport
individual vor dispărea, urmând
ca peste o sută de ani să existe
doar transportul public printro
rețea de tuburi supersonice. O
altă soluție de reducere a traficu
lui din orașele românești o repre
zintă teleportarea (42,6%), dar și
dezvoltarea continuă în ceea ce
privește comunicarea la distanță,
urmând astfel ca deplasarea să
aibă loc doar în cazuri cu adevă
rat necesare.
Și dacă tot vorbim despre tra
fic, se pare că românii din anul
2118 vor ridica o sprânceană
atunci când vor auzi că predeceso
rii lor își conduceau singuri mași
nile personale, și asta pentru că în
România viitorului sistemul de
trafic va fi unul controlat în totali
tate automat. Acestea fiind spuse,

nu este de mirare nici că pe locul
întâi în topul „activităților umane
pe cale de dispariție“ se află con
dusul mașinii, cu 12,7%, și nici că
pe locul al doilea se află „mersul pe
jos“, cu aproape 8 procente.
Și în ceea ce privește sănăta
tea, românii par să fie dispuși să
accepte și să adopte tehnologia cu
mare ușurință, întrun timp foarte
scurt. Astfel, 61,6% dintre români
consideră că toate bolile umane
vor fi eradicate prin intermediul
unor vaccinuri cu microroboți,
68,4% cred că va fi posibilă plani
ficarea trăsăturilor copiilor prin
condiționare genetică, iar 71,5%
spun că oamenii își vor putea
îmbunătăți performanțele corpo
rale în funcție de nevoie folosin
duse de implanturile artificiale.
DE COMUNICAT,
AM MAI COMUNICA
În ciuda procesului alert de teh
nologizare, care de altfel se ob
servă și în viețile noastre din
prezent, chiar și peste o sută de

ani comunicarea va rămâne un
subiect de interes pentru români.
Astfel, peste 73% dintre aceștia
susțin că oamenii se vor mulțumi
și cu discuții purtate cu roboți sau
prin intermediul hologramelor în
lipsa unor interlocutori umani în
carne și oase. Potrivit rezultatelor
studiului, comunicarea la distan
ță nu se va mai face însă prin in
termediul telefonului mobil,
peste 50% dintre respondenți
considerând că în următorii 10
ani acesta va dispărea, peste 56%
dintre ei considerând că el va fi
integrat în corpul uman prin im
plantarea de chipuri sau deviceuri
în miniatură. Tot pe cale de dis
pariție în zona gadgeturilor ar fi
calculatorul personal, dar și tele
vizorul.
Și pentru că tot vorbeam des
pre comunicare, se pare că peste
o sută de ani compatibilitatea cu
partenerul de viață și durata unei
relații vor fi calculate prin algo
ritmi, scoruri sociale și aplicații
de dating personalizate. Cel puțin
așa cred 65,9% dintre respon
denții la studiul de percepție. To
todată, 49,3% dintre ei consideră
că amintirile neplăcute și inci
dentele nefericite urmează să
poată fi șterse din memoria par
tenerilor de viață, cu simplul scop
de a oferi cuplurilor posibilitatea
de a avea parte împreună de o
viață cât mai bună.
MICII ȘI GRĂTARUL
SUPRAVIEȚUIESC
SCHIMBĂRILOR DIN
URMĂTOAREA SUTĂ DE ANI
Alimentația va rămâne în conti
nuare parte indispensabilă bunei
dispoziții a românilor. Chiar dacă
53% dintre aceștia consideră că
doar excentricii bogați vor găti în
viitor în propriile bucătării, restul
urmând să comande mâncare sau
să o tipărească la imprimante 3D
bioalimentare, potrivit rezultate
lor studiului reiese și faptul că

actualitate

ANUL XIV NR. 626
8 – 14 DECEMBRIE 2018

www.suplimentuldecultura.ro

mersul la terasă, pregătirea mici
lor și ieșirile în aer liber la grătar
nu vor avea ocazia să dispară în
următorii o sută de ani.
Cu toate astea, peste 50% din
tre respondenți consideră că, din
cauza schimbărilor climaterice,
mediul exterior nu va mai fi unul
„prietenos“ și că astfel dorința, ca
și posibilitățile, de a petrece timp
în afara casei se va reduce consi
derabil. Distracția se va muta ast
fel în locuințele personale, care
vor fi construite în clădiri subac
vatice sau aeriene, care se vor
putea deplasa în funcție de pla
nurile și nevoile orașului sau ale
locatarilor. Astfel, concertele, fil
mele și evenimentele sportive vor
putea fi experimentate prin inter
mediul dispozitivelor de realitate
virtuală, verdeața va deveni un
lux, iar lectura clasică va dispărea
treptat, cărțile urmând să fie im
plantate direct în creier.
„Locuința va deveni un soi de
extensie a spațiului virtual. Vom
avea tot ce avem nevoie în ea,
acces la rețele de socializare, la
comunicarea cu alții prin mijloa
cele mediate puternic tehnologic
și atunci motivația de a ieși în
afara locuinței va fi mai redusă.
Asta pe de o parte, pe de altă parte
se așteaptă ca viitorul să aibă
efecte negative asupra climei și
mediul exterior să fie mult mai
puțin accesibil decât este în acest
moment și atunci combinația
aceasta conduce la tendința de a
petrece mai mult timp în inte
rior“, explică Dan Petre.
În același timp, românii vor
rămâne preocupați de protejarea
mediului. „Românii consideră că
natura este unul dintre atuurile
foarte importante ale României și
că întradevăr peste o sută de ani
planeta va fi mult mai afectată
decât este în acest moment de
schimbările climatice, dar că țara
noastră va fi cumva mai protejată
din acest punct de vedere. Ei au în
credere că în România vor mai
exista în continuare locuri frumoase

de care vor putea beneficia mai
mult decât alții“, spune sociolo
gul. Ce înseamnă acest mai mult
decât alții – acest lucru nu ne mai
este spus de sondaj.
CULTURA, ULTIMA VESTĂ
DE SALVARE
În ceea ce privește viitorul edu
cației, 65,6% dintre români consi
deră că, peste o sută de ani, copiii
vor ști încă din clasa a doua ce
profesie vor avea și își vor alege
jobul și cariera încă de la 10 ani,
majoritatea respondenților pre
conizând o condiționare genetică
a profesiei. Totodată, 60% dintre
aceștia cred că școala se va face de
acasă prin intermediul cursurilor

Potrivit sociologului Dan Petre, studiul și-a propus să
investigheze dintr-o perspectivă neconvenţională
care sunt percepţiile oamenilor asupra modului în
care va arăta România la următorul centenar și să descopere tendinţe în gândirea lor în ceea ce privește
progresul. Astfel, au participat la acest demers persoane care trăiesc în mediul urban, datele fiind colectate în două etape și analizate pe regiuni socio-istorice ale României. Vorbim astfel despre o explorare
calitativă care a presupus discuţii de tip focus grup
cu experţi, elevi și studenţi activi în robotică și
specialiști în domeniul știinţelor socio-umane sau
tehnologiei, continuând cu o măsurare structurată
cantitativă pe un eșantion urban, de 2.289 de

virtuale și al hologramelor, siste
mul de home schooling devenind
la ordinea zilei, iar 58,8% prevăd
că accentul în școală va fi pus în
primul rând pe competențele de
conviețuire socială. „Când vine
vorba despre școală, românii nu
au așteptări mari pe termen scurt,
dar au așteptări foarte mari pe
termen lung. Foarte mulți dintre
ei se așteaptă ca educația să se
facă mai degrabă acasă decât în
școli publice și acumularea cu
noștințelor de bază sau a celor
tehnice să aibă loc mai degrabă
acasă. Locurile publice sunt vă
zute ca locuri pentru socializare,
pentru funcția aceasta de comu
nicare, de interacțiune cu ceilalți,
de care vom avea nevoie și care va

persoane, cu vârste între 18 și 55 de ani, în orașe cu
peste 100.000 de locuitori. Din echipa de validare si
interpretare a acestui studiu au făcut parte alături de
Dan Petre – conf. univ. dr. în cadrul Școlii Naţionale de
Studii Politice și Administrative (SNSPA) comunicare
publicitară și partener D&D Research, Răzvan
Rughiniş – cofondator Innovation Labs și profesor la
Universitatea Politehnică din București, Constantin
Vică – lector universitar la Facultatea de Filosofie din
cadrul Universităţii din București și Cercetător la Centrul de Cercetare în Etică aplicată în cadrul
Universităţii din București, Georgiana Ilie – senior editor la „Decât o Revistă“ și redactor-șef la „Școala9“ –
și Matei Psatta – cofondator TPS Engage. SDC

fi prezentă în continuare și în vii
tor“, a subliniat coordonatorul
studiului.
În ceea ce privește cultura,
aceasta va rămâne o parte impor
tantă din viețile oamenilor chiar
și peste un secol. Astfel, peste 60%
dintre respondenți cred că arta
nu va muri, ci că se va reinventa și
că va fi transpusă integral în rea
litate virtuală. Aceasta va putea fi
experimentată cu toate simțurile,

3

prin sisteme 5D și VR, din sufra
geriile proprii. „Cultura este în
opinia românilor una dintre zo
nele de refugiu ale umanității din
noi în fața tăvălugului tehnolo
giei. Tehnologia fără îndoială ne
va domina toate aspectele vieții,
dar cultura va fi una dintre zonele
în care încă ne vom regăsi pe noi
înșine și vom putea să fim oameni
în continuare“, susține sociologul
Dan Petre. SDC
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Scrisoare către Jón Kalman Stefánsson
ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Cartea Inima omului, care în
cheie Trilogia fiordurilor, a fost
tradusă din limba franceză de
Magda Răduță și a apărut la edi
tura Polirom în anul 2018, în tim
pul Festivalului Internațional de
Literatură și Traducere, la care
scriitorul islandez a fost invitat.
Scumpe domnule Jón Kalman
Stefánsson, parcă a trecut o viață
între toamna anului 2014, când
am auzit prima dată de numele
dumneavoastră, și toamna acestui
an, când vam văzut prima dată.
Povestea începe tot la Iași
(mai țineți minte Iașul?), tot în zi
lele Festivalului. Un scriitor ro
mân stabilit în Elveția mia spus
numele dumneavoastră în sala de

mese a Hotelului Traian. Vorbea
cu un entuziasm devastator și un
cetățean chiar sa oprit din degus
tarea miculuidejun ca să dea ure
che spre noi. Așa, deci, există acest
islandez care scrie o proză poetică
atât de frumoasă de parcă iau
dictato îngerii din icoane.
Vam citit și entuziasmul
scriitorului a pălit în fața entu
ziasmului cu care mam făcut pro
fetul dumneavoastră. Vam vestit
pretutindeni, la târguri de carte,
în piețe agroalimentare, în stații

de tramvaie, în foaierele teatrelor,
vam vestit către actrițe și regizori,
fotografi și vânzători de băcănie.
Trilogia fiordurilor pe care
Inima omului o încheie așa cum
știam că o va încheia – dureros de
frumos – ocupă în inima mea, care
a luat demult forma unei biblioteci,
un loc pe care nu îl va mai pierde
nici dacă vă veți scrânti ca Hamsun.
Vam văzut la Iași, pe scena
Naționalului, și am fost beat de fe
ricire, ca puștii aceia care intră în
culise când cântă rockerii lor

preferați în oraș. Știam deja și cum
arătați, și cum sună vocea dum
neavoastră, deși nu vă căutasem
pe Google și nu vă ascultasem pe
YouTube. Pur și simplu știam.
Când îi citești cărțile, se întâmplă
să cunoști omul dinainte să îl vezi.
Miau plăcut cuvintele dum
neavoastră din teatru, cuvintele
care aveau puterea să umple
scena și să devină poeme, și mia
rămas gândul la primele dumnea
voastră cărți – acele eșecuri devas
tatoare, printre cele mai proaste

vă rog să înlocuiți cuvântul „subiect“
cu „român“ în descrierea de mai sus
și să observați pe cont propriu dacă
există vreo potriveală.

Ultrascurte centenare
1.
După prima ninsoare, am fost pe
la vreo trei vulcanizări și apoi
mam așezat la o coadă mai mică,
de doar vreo treizeci de mașini,
ca sămi schimb cauciucurile de
vară cu cele de iarnă.
Cu schimbatul ăsta de cauciucuri
sa născut o atmosferă așa, tipic
românească, cu organizare după
ureche, cu impresia de afacere
epică, chipurile cu bonuri de or
dine, dar de fapt cu eternele pile,
cu jmecheri care sar rândul dând
mită, cu meșteri careți vorbesc
de parcă sunt regi. Apoi am aflat
că acolo era coada pentru a doua
zi dimineață, că la 5 se închidea.

Iar programări nu se fac, cică. Se
stă la coadă până intri, cum o fi.
Am plecat pușcă.
Nu concep să stau 24 de ore la
coadă ca sămi schimb niște cauciu
curi. Mam gândit că în câteva zile se
eliberează oricum. E frumos afară,
merg cu autobuzul, văd oameni, aud
povești. Și chiar așa a fost: după o
vreme na mai fost nevoie de stat la
coadă, de mită, de pile.
2.
Abia acum, de când a nins, pot es
tima cu adevărat câte mâțe îmi
trec prin curte. Judecând după
urme, a existat o noapte în care
cred că a trecut o turmă în trans
humanță.

3.
Deși poate socializa sau funcționa
aparent normal dincolo de delirul
său, subiectul suferă de o tulburare
prin care nu poate distinge între ceea
ce este real și ceea ceși imaginează.
(Dez)iluzia lui presupune o continuă
interpretare greșită a percepțiilor
sau a experiențelor de viață. Acesta
este convins că are un mare, dar ne
recunoscut, talent ori potențial, pe
care nu șil poate realiza din cauza
unei conspirații potrivnice sau pen
tru că toți ceilalți trișează. Chiar dacă
nuare dovezi clare în acest sens, el se
bazează pe mici probe plauzibile pe
care le colectează și le utilizează pen
tru ași justifica credința de nezdrun
cinat construită în timp. Umilințe

cărți scrise vreodată în limba
islandeză (iar în Islanda, știu, se
scrie mult și fabulos). Mă gândesc
la ele – leați judecat prea aspru?
Aveți dreptate? Așa li se întâmplă
poeților care încearcă să scrie ca
romancierii?
A durat o vreme până vați
găsit calea, dar calea aceasta în
călzește deacum sufletele citito
rilor dumneavoastră cum încăl
zește iubirea inima Băiatului.
E patetic? E adevărat.
Cerul. Nu am văzut niciodată
cerul de deasupra Islandei, dar ci
tinduvă Inima omului miam pro
mis că voi urca înspre cerul acela.
Vreau să îl ating, e o nebunie,
dar vreau să ajung până acolo unde
ați ajuns, până acolo unde cerul e
numai un strat gros de gheață și
toată lumea e acoperită de el.
Am un autograf de la dum
neavoastră. Miați scris în islan
deză. Aveți un scris ca de doctor și
nu am reușit să vă înțeleg cuvin
tele, nu știu ce ați scris.
Dar le privesc uneori și îmi
imaginez că acolo scrie că trebuie să
trăim toate lucrurile din poveștile
vieților noastre pe pământ pentru
ca în sfârșit să îndrăznim. SDC

4.

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
neînsemnate pot fi exagerate de către
subiect și pot deveni nucleul deliru
lui său. Subiectul de acest tip este
plin de resentimente și poate recurge
adesea la violență verbală sau chiar
fizică împotriva celor despre care
crede lau ofensat.
Sunt doar câteva trăsături ale
persoanei care suferă de o boală psi
hică denumită „tulburare delirantă“
(traducere aproximativă pentru
„delusional disorder“). De Centenar,

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Pe o stradă mai la vale de mine,
există un vecin care mă sperie. Genul
luptător în cușcă, tatuat și în cerul
gurii. O singură dată am avut tupeul
săl salut și nici nu sa uitat la mine,
darămite sămi răspundă. Ei bine,
acum eu fumez tremurând pe
prispă, îmbrăcat cu pulover, hano
rac și greacă, înainte de parada cen
tenară, iar el – la minus zece grade –
meșterește ceva la Mercedes, doar în
șlapi, pantaloni scurți și tricou.
5.
Sunt mândru că a trecut Centena
rul, că poate ne vedem liniștiți de
treabă deacum înainte. SDC
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Cetățenie precară
Am în Timișoara mulți prieteni
și cunoscuți care în ultimii ani
au solicitat – și au dobândit –
cetățenia maghiară, în baza unei
legi adoptate de Parlamentul
Ungariei.
Unii dintre ei sunt, e drept, etnici
maghiari și vorbesc limba ma
ghiară, dar destui alții au legături
aproximative cu această etnie sau
cu Ungaria și cunosc vag, chiar
foarte vag, limba maghiară. E
drept că și condițiile impuse de
statul ungar sunt destul de laxe.
Cea mai importantă este ca per
soana care solicită acordarea
cetățeniei să fi avut un strămoș
născut în Ungaria, adică în fostul
regat maghiar și în Imperiul Aus
troUngar – fapt valabil pentru
mai toată populația Ardealului, a
Banatului românesc și sârbesc, ba
chiar și a Slovaciei și Croației.
Apoi solicitantul trebuie să știe

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
limba maghiară la un nivel
mediu, dar criteriul ăsta e unul
relativ: legea în discuție e una cu
pronunțat accent politic și încu
rajează sporirea numărului ofi
cial de cetățeni maghiari, iar
interviul de acordare a cetățeniei
e adesea unul relaxat. Alte con
diții nu prea mai sunt: se mai cere
ca solicitantul să nu aibă antece
dente penale și... cam atât. Nu e
nevoie să ai habar de istoria și
cultura maghiară, nici să cunoști
Constituția Ungariei sau alte legi
ale statului. Nu trebuie să ai

domiciliu stabil în Ungaria și nici
să locuiești temporar acolo.
Întrun interviu apărut acum
mai mulți ani, în 2011, în „Opinia
Timișoarei“, un funcționar care se
ocupă de dosarele etnicilor ma
ghiari îi spunea reporterului:
„Toți cei născuți în Transilvania –
și vorbesc aici de români – pot
depune actele pentru cetățenie.
Dacă dumneavoastră puteți de
monstra că aveți o străbunică
născută în Transilvania până în
26 iulie 1921“ (data intrării în vi
goare a Tratatului de la Trianon),
„puteți liniștit aplica“. Așadar, eu
însumi, după un scurt curs inten
siv de limba maghiară, aș putea
deveni cetățean maghiar, adică
românomaghiar, fiindcă Ungaria
nu condiționează acordarea ce
tățeniei de renunțarea la cea an
terioară.
Dar de ce aș faceo? De ce o
fac zeci, chiar sute de mii de

cetățeni români – nu toți etnici
maghiari? (Căci una din cifrele
vehiculate este de 200.000 de per
soane.) De ce o fac chiar și etnicii
maghiari? Nu pentru că ar vrea să
părăsească România și să se mute
cu toții în Ungaria. Și nici pentru
că șiar visa să facă din Transilva
nia un teritoriu unguresc, cum
perorează naționaliștii. Unii o fac,
de exemplu, pentru că astfel pot
circula mai liber, având acces în
spațiul Schengen, adică inclusiv
în țări care nu sunt membre UE,
cum ar fi, de exemplu, Elveția. Sau
pentru că maghiarii nu au nevoie
de viză pentru a intra în Statele
Unite. Doar că prea puțini dintre
proaspeții cetățeni maghiari
pleacă în Elveția sau în America.
Nici măcar în Ungaria nu se mută.
Șiatunci carei rostul, carei folo
sul? Ce le oferă în plus cetățenia
maghiară?
Parese că le oferă ceva, din
colo de niște avantaje foarte con
crete – de care majoritatea nici
nu profită: mulți dintre noii ce
tățeni maghiari trăitori în Româ
nia se mulțumesc săși oficiali
zeze statutul lor dublu, de româno
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maghiari, șiatâta tot. Nu se mută,
nuși schimbă locul de muncă sau
statutul social. Însă ceea ce au
dobândit – cred eu – este mai
degrabă un confort psihic, o cer
titudine.
Căci a fi român este o con
diție precară. O cetățenie precară.
A fi cetățean român înseamnă de
multă vreme a fi la cheremul
unui aparat de stat cu funcțio
nari obraznici și lacomi, a locui
întrun spațiu tot mai degradat,
al indiferenței colective, a trăi cu
frica zilei de mâine, întro țară
care a ratat șansă după șansă.
Cetățeanul obișnuit este văzut
mereu ca un supus, iar atunci
când încearcă să ridice capul, să
se opună abuzurilor sau jafului
instituționalizat, autoritățile sta
tului sunt mereu agresive ori in
diferente.
Nu, să fii român nui cel mai
bun lucru din lume. E bine să ai o
soluție de rezervă. Fiindcă în vre
murile tulburi de azi nu se știe
când se închid granițele și ne tre
zim iarăși blocați în mica noastră
lume: noi cu ai noștri. Și no să ne
placă. SDC

Prăbușire sau ultimul compromis?
Încă nu e momentul bilanțului
pe final de an, pentru că se mai
pot întâmpla multe grozăvii pe
scena politică în următoarele
două săptămâni.
Zilele trecute am asistat la încer
carea Opoziției de al da jos pe
Liviu Dragnea de la șefia Camerei
Deputaților. Mutarea na fost
proastă (a fost prima acțiune în
forță a opoziției în actuala se
siune), doar că e comic să faci
ședință paralelă cu boxe aduse de
acasă și să proclami apoi victoria.
Dacă întradevăr PSD și ALDE nu
mai dețin majoritatea în Camera
Deputaților, atunci Dragnea va fi
dat jos fără probleme întro șe
dință viitoare, poate chiar înain
tea finalului actualei sesiuni
parlamentare.
Doar că aritmetica parlamen
tară e complicată. Cele două voturi
lipsă ale PSD și ALDE din Cameră
pot fi ușor acoperite: UDMR și
minorități. Maghiarii nu par en
tuziasmați de mutările de ultimă
oră din Parlament, plus că le con
vine de minune statutul de forma
țiunebalama. Când PSD e strâns

cu ușa, UDMR poate plusa nestin
gherit. E mai ușor să obții ceva
când aliatul se află la ananghie.
UDMR nare nici un interes săl
răstoarne pe Dragnea de la șefia
Camerei. Plus că și deputații ma
ghiari, ba chiar și primarii Uniunii,
așteaptă cu sufletul la gură OUGul
salvator cu amnistia și grațierea.
Cu liberalii și USR la putere și cu o
justiție independentă, procesele pe
rol șiar vedea cursul, cu PSD în
schimb mai există o șansă. Iar ma
ghiarii preferă să stoarcă PSDul,
cât încă se mai poate.
Cei 17 parlamentari de la
minoritățile naționale sunt și ei
indeciși. De regulă, oamenii ăștia
se duc acolo unde simt că e pute
rea, iar deocamdată puterea e la
PSD. Adică la Dragnea.
Plecarea lui Liviu Dragnea de
la șefia Camerei Deputaților nu ar
fi o mutare politică oarecare, ci
una cu efect de domino. Pierderea
de facto a majorității în Camera
Deputaților va crea premisele unei
hemoragii în PSD. Liviu Dragnea
se agață cu disperare de funcție, nu
pentru că iar aduce cine știe ce
avantaje, ci pentru că înțelege că

alungarea sa echivalează cu înce
putul sfârșitului politic pentru el.
Din acest punct de vedere,
gestul opoziției e unul inteligent,
pentru că nu poți da jos guvernul
câtă vreme oastea PSD e încă lipită
de conducătorul său. Dacă muta
rea cu Dragnea reușește, sar crea
o primă breșă în tabăra puterii.
De partea cealaltă, nu e clar
dacă PNL e interesat cu adevărat să
preia guvernarea. Mai sunt doi ani
până la alegerile parlamentare,
timp suficient ca socialdemocrații
săși revină în opoziție și să forțeze
chiar recâștigarea puterii în 2020.
Lumea uită repede, iar un guvern
PNLUSRPMPUDMRPro Româ
niaminorități ar aminti probabil
de guvernarea incoerentă CDRPD
din perioada 19962000.
Alegerile din 2016 au avut un
rezultat clar: PSD a primit cele mai
multe voturi, trebuie săși ducă
mandatul până la capăt. Singurul

lucru care se poate face în momen
tul de față este un troc al opoziției
cu o parte din PSD. Adică înlătura
rea lui Dragnea din fruntea Came
rei și apoi decuplarea lui de la
butoanele guvernării, cu promisiu
nea ca tot niște socialdemocrați
(zdraveni la cap, eventual și proeu
ropeni) să formeze noul executiv.
Da, e greu de crezut că un aseme
nea scenariu poate fi pus în prac
tică, mai ales că partidele se pre
gătesc de alegerile europene și
prezidențiale de anul viitor, iar or
goliile sunt imense. Plus că nici Io
hannis nu arată că ar fi capabil să
intre întrun asemenea joc.
Însă în momentul de față
pare soluția cea mai bună pentru
România, mai ales că se înmulțesc
avertismentele dinspre Bruxelles.
Politica înseamnă negociere,
iar PNL, dar mai ales Iohannis, ar
trebui să înțeleagă că, dincolo de
procente, nu putem ține în loc o

Plecarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaţilor nu ar fi o mutare politică
oarecare, ci una cu efect de domino.

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
țară întreagă. Da, PSD are majori
tate, dar poate fi negociat un nou
nume de premier, cu care să nuți
fie rușine când ieși în Europa. Și
care să nu răspundă la comanda
unui lider de partid, a cărui singură
preocupare este să scape de Justiție.
PSD nu va renunța la Drag
nea câtă vreme nu are garanția că
rămâne la guvernare. Cu încă 56
parlamentari PSD care trec în
barca lui Ponta nu schimbi mare
lucru, oricât sar chinui unii să
arate că PSD e în pragul imploziei.
Rămânerea lui Dragnea în
prima linie încă vreo câteva luni
înseamnă prelungirea agoniei. Po
sibil ca, de la un punct încolo, răul
nici să nu mai poată fi îndreptat. E
nevoie de acțiune. Acum. SDC
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Transilvăneni, unguri, muzicieni
la ora Centenarului Marii Uniri

SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

Aniversarea centenarului Marii
Unirii sa încheiat zilele trecute cu
o avalanșă de felicitări pe așanu
mitele rețele de socializare, adre
sate mai toate, generic, României, și
cu extrem de puține notații mer
gând mai în profunzimea lucruri
lor. Pentru majoritatea românilor,
unirea sar fi făcut grație exclusiv
unioniștilor, iar pentru mulți fami
lia regală a României ar fi jucat
rolul determinant. Ca și cum Româ
nia ar fi fost independentă de con
textul internațional european, ca și
cum mai nimeni nu ar fi auzit de
principiile formulate sub președin
ția americană a lui Woodrow Wilson
și înainte de toate de principiul au
todeterminării națiunilor. Un prin
cipiu care a facilitat concomitent și
coagularea altor state naționale, de
la refacerea Poloniei independente
la statele baltice, ce șiau serbat ani
versarea anul acesta cu mai puțin
zgomot și mai eficient, probabil.
Tulburătoare și simptomatice
au fost discuțiile angajate de diverși
jurnaliști și oameni de cultură, în
jurul a ceea ce ei au denumit – și de
multe ori cântărit ca întro balanță –
capacitatea „ungurilor“ din Româ
nia de a se bucura sau nu de sărbă
toarea de la 1 decembrie. Pentru
mulți, sărbătorirea Unirii din 1918,
la o sută de ani distanță de eveni
ment, ar implica și arătarea cu de
getul a minorităților naționale de
astăzi și judecarea a ceea ce aceiași

încât să cinstească și să cultive în
mod programatic și vizibil numele
unui Ligeti sau Kurtág, ambii născuți
la scurtă vreme în Transilvania după
Marea Unire din 1918.
***
Clujeanul Sándor Végh, născut în
1912, își amintea întrun interviu târ
ziu – citat de Dániel Lőwenberg, au
torul livretului discurilor BMC – „de
mic copil ascultam deja servitoarele
cântând cântece din satele lor. Fie
care sat avea propriile cântece. Îmi
plăcea asta foarte mult și cântam îm
preună cu ele. Din acel moment,
cântecul mia devenit parte insepa
rabilă a fiecărei zile trăite“.
Un critic muzical din Statele
Unite, Bálint András Varga, amintea
întrun volum de interviuri și me
morii – apărut anii trecuți la Uni
versity of Rochester Press – că
Sándor Végh și Isaac Stern au fost
singurii muzicieni pe care ia cunos
cut capabili săși comunice fizic pu
blicului compozițiile pe care le
cântau (iar în cazul lui Végh și ca di
rijor). „Oricât de straniu poate pă
rea, îmi aminteau de violoniștii
țigani, care veneau la masa ta, se în
clinau puțin înainte, te priveau in
tens în ochi și îți vorbeau cu vioara
lor. În anumite momente, atât Stern,

cât și Végh veneau la marginea sce
nei și făceau exact același lucru,
întrun efort de a stabili un contact
direct cu cei care îi ascultau.“
Despre personalitatea și far
mecul lui Végh vorbea, întro scri
soare privată, și dirijorul Carlos
Kleiber, afirmând că este „idolul
lui“: „omul acesta este însăși muzica
pură. Un monstru. [...] Este măreț,
sălbatic, asiatic“.
Cele trei seturi de discuri BMC –
Végh și cvartetul lui, Végh, muzicia
nul de cameră și Végh în limba lui
maternă – sunt exemplare din
toate punctele de vedere: interpre
tare înainte de toate, repertoriul
formidabil al Cvartetului Végh (ni
se oferă cvartete Beethoven, Schu
bert, Ernst Bloch, Samuel Barber,
Arthur Honneger, Hanns Jelinek,
Alban Berg și Schoenberg, un su
perb Pierrot Lunaire, din 1952, cu
vocea lui Jeanne Héricard și pianul
lui Pietro Scarpini), dar și dovada sa
de atașament la lumea pe care îmi
place să o numesc a compozitorilor
moderni transilvăneni de naționa
litate maghiară.
Setul ce încununează această
splendidă colecție și omagiu lui
Sándor Végh – cel cu titlul foarte
sugestiv „în limba lui maternă“, in
clude Cvartetul pentru coarde Nr. 2,

© BMC Records

VICTOR ESKENASY

factori de influență culturali au de
numit folosinduse de termenul de
„loialitate“ față de România. Ca și
cum, în ansamblul lor, „ungurii“ sau
„germanii“ de astăzi nu ar fi și ei
cetățeni ai țării, iar atașamentul la
România prezentului ar trebui pri
vit din start cu neîncredere. Evi
dent, o perspectivă nu numai moș
tenire a anilor de atât de controlată
democrație populară, dar și a ulti
melor decenii de instabilă demo
crație postrevoluționară și de
spălare a creierilor cu un șampon,
adesea, învechit.
Centenarul Marii Uniri, aniver
sat anul acesta concomitent cu Ziua
Națională a României, a fost – ca și
în anii trecuți – prilejul desfășu
rării unei serii de concerte oma
giale în diverse capitale și centre
culturale de importanță ale lumii,
manifestări la care autoritățile de la
București au cerut, tot ca de obicei,
concursul unor soliști români din
imensa diasporă muzicală româ
nească. Fără a avea pretenția de a fi
studiat exhaustiv programele aces
tor concerte, nu este greu de con
statat că dintre numele compozi
torilor cântați au lipsit vizibil cele
din generația – am puteao numi –
a celebrilor muzicieni transilvă
neni. Sándor Veress și Sándor Végh,
născuți la Cluj, György Ligeti la Târ
năveni, György Kurtág la Lugoj,
pentru a nu mai vorbi de Bartók, au
făcut și fac, fără exagerare, cinste
atât culturii românilor, cât și celei a
maghiarilor, atât prin muzica lor,
cât și prin referirile insistente la co
pilăria și tinerețea lor trăite, unii în
spațiul transilvan anteUnire, alții,
mai târziu, în România interbelică.
Atât de des invocatele deschi
dere, ospitalitate și profunzime cul
turală românească, nu merg însă atât
de departe – precum cea a cehilor, de
exemplu, pentru care Gustav Mahler,
născut la Kaliště, în Boemia, chiar
dacă educat la Viena, este o ființă vie
a culturii lor istorice și muzicale –

demers în continuitatea unui proiect demarat anterior,
din 2012, în ce-l privește pe Végh, de recuperare și punere
în valoare a marilor muzicieni maghiari, majoritatea celor
prodigioși ﬁind născuți – și se uită sau se trece cu vederea
adesea la București, din rațiuni în relație cu un naționalism
prost înțeles – în Transilvania.
© BMC Records

La casa de discuri BMC (Budapest Center Music) au apărut
recent trei seturi a câte două CD-uri ce ilustrează arta violonistului și dirijorului Sándor Végh, cu înregistrări remarcabile,
culese din arhivele unor radiouri occidentale, elvețiene (SRF),
austriece (ORF) și ale radioului din Köln (WDR) și publicate
cu sprijinul Fondului Cultural Național al Ungariei. Este un

op. 10 al lui Zoltán Kodály, Cvarte
tul Nr. 8 al lui Béla Bartók și trei
piese ale colegului și prietenului
său, și el clujean, Sándor Veress:
Concertul pentru cvartet de coarde
și orchestră (dedicat compozitoru
lui și dirijorului elvețian Paul Sa
cher, înregistrare de la premiera
mondială), Concertul pentru vioa
ră și orchestră (dedicat lui Végh,
care la cântat în premieră la Am
sterdam, în 1939) și Patru dansuri
transilvănene. Pentru amatori și
cunoscători este o colecție de te
zaurizat și un original posibil
cadou de sărbători. SDC
[N.B.: O versiune prescurtată
a acestui text a fost difuzată de
Radio Europa Liberă la rubrica
săptămânală a autorului,
„Cultură și politică“.]
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Una, alta, la final de an
Reputata casă editorială Oxford Dictionaries a
declarat drept cuvântul anului 2018 termenul
toxic. Bazată pe o investigație lingvistică foarte
serioasă și un set de proceduri de selecție
complicate, titulatura ajunge de ﬁecare dată la
vocabula cel mai frecvent utilizată în intervalul de
referință. Tradiția legată de cuvântul anului a
început în 2004, când acest lider mondial în
materie a decis să urmărească frecvența cu care
apar anumite unități lingvistice în discursul public
al ultimelor 12 luni, tinzând astfel să înglobeze o
posibilă stare deﬁnitorie a momentului istoric,
să-l caracterizeze prin sinteză.
Un soft complex le e de mare ajutor
lexicologilor, prin algoritmi ce per
mit cercetarea lunară a cca 150 de
milioane de cuvinte din perspec
tiva emergenței folosirii lor. Edito
rii înșiși lucrează în același scop,
identificând tendințe privind cir
culația unui cuvânt ori a altuia, iar
sugestiile venite din partea publi
cului pe rețelele de socializare sunt
și ele luate în considerare. Decizia
finală e luată de o comisie de spe
cialitate, iar ceea ce contează pen
tru ea este proeminența terme
nului respectiv. De fiecare dată se
lucrează cu o listă mai lungă, din
care experții aleg câștigătorul în ra
port de ocurența și relevanța pe
care o are pentru spiritul timpului.
Originea cuvântului toxic se
află în Grecia antică și se referea la
substanța otrăvitoare cu care se
ungeau vârfurile săgeților. Sensul
propriu e acela de otravă, dar în
mare vogă e sensul său figurat,
atașat multor acțiuni și realități ale
prezentului, situație care ia asigu
rat locul fruntaș în topul cuvintelor
de mare interes. Conform Oxford
Dictionaries, toxic a fost cel mai
adesea asociat cu chimicale, mas
culinitate, substanță, gaz, mediu,
relații, cultură, reziduuri, alge, aer.
DUBLAJUL FILMELOR
Și dacă tot am abordat spectacolul
cuvintelor, să rămân în aceeași
zonă și să îmi (re)exprim dezacor
dul în legătură cu o practică foarte
dezvoltată în Apus, dublajul filme
lor. E o tehnică de accesibilizare a
creațiilor cinematografice străine
care a pătruns și la noi în sfera fil
melor pentru copii, sub pretextul că
asigură înțelegere o mai facilă decât

subtitrarea. Nu sunt convinsă că e o
soluție fericită pentru cei mici, e
mai degrabă un avantaj al părin
ților care scapă astfel de efortul de
a le citi traducerea, eventual de a le
răspunde la întrebări.
De ce sunt ferm împotriva du
blajului? În principal, din motive
artistice. Spunerea unui text face
parte din construcția de personaj,
din caracterizarea prin vocalitate,
nu e doar rostirea unui enunț ce
trebuie să fie comprehensibil. Vo
calitatea însumează timbrul vocii
actorului, sensibilitatea și știința
lui dea distribui accentele întro
frază, dea impune un anumit
tempo în diversele acțiuni drama
tice din scenariu. Mai intervine,
apoi, un alt element ce ține de
însușirile proprii limbii de origine
a producției, muzicalitatea internă,
structurile sintactice. Așa încât a
interveni în acest plan devine un
abuz ce alterează definitiv calitățile
estetice ale unei creații. Cum ai
putea să dublezi, fără să intervii la
nivel de obstrucție ori denaturare,
un rol interpretat de Helen Mirren,
Morgan Freeman, Al Pacino și alții
de altitudinea lor, a căror voce îți
răsună involuntar în urechi?
Dublajul mai are un efect cul
tural negativ, limitând deschiderea
către alte limbi decât cea maternă,
asta chiar și atunci când nu e vorba
despre cea mai vorbită limbă din
lume, engleza.
Un temei al susținătorilor
acestei practici vine din zona
protecției sociale a artiștilor. Sin
dicatele văd tehnica dublajului
ca un izvor de locuri de muncă
și de venituri salariale. Punând
în balanță argumentele sindi
cale și pe cele estetice, mă

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
poziționez de partea artisticu
lui. Piața muncii din domeniu
poate găsi alte variante.
DESPRE CASTING
Ma întrebat un actor ce ar trebui
să pregătească pentru un casting?
Iam răspuns mai amplu, dife
rențiind castingurile de concursu
rile pentru un contract de muncă.
Castingul sau audiția e o formulă
împrumutată la noi din sistemele
de producție care valorizează an
gajamentele pe termen scurt, pe
rol și spectacol. Folosul constă în
competiția ascuțită și certitudinea
că realizatorii vor beneficia întot
deauna de cei mai calificați și mai
în formă artiști. Anunțul prealabil
precizează ce anume urmărește
echipa de casting, căutând actori și
actrițe potriviți pentru o anumită
partitură dramatică. De aceea e in
dicat să știi rolul, să fii pregătit cu
informații despre personaj, dar și
despre regizor, stilul lui, cum obiș
nuiește să lucreze. Să fii pregătit de
improvizație, de gestionarea unor
situații neprevăzute, pentru a lăsa
o impresie cât mai bună. Sunt ne
numărate cazurile când la un cas
ting se înscriu sute de candidați, iar
pentru a ieși din linie e înțelept să
fii cât mai antrenat.
Când vine vorba despre con
curs pentru un post pe termen ne
determinat, comisia de evaluare
dorește să vadă nu numai forma de
moment a candidaților, ci și poten
țialul creativ. De aceea vrea să audă
mai multe monologuri, de diverse
genuri, în diverse registre. Cu alte
cuvinte, e bine să vii pregătit cu un
repertoriu mai amplu, din care să
poți prezenta cât mai mult. În
condițiile de concurs se comunică
întotdeauna tipurile de probe, iar
la fiecare dintre ele e recomandabil
ca aspiranții să aibă o diversitate
de eșantioane de meserie, ca să
convingă că pot fi utili trupei din
care doresc să fie parte. SDC
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FLORIN ȘERBAN LA UN NOU LUNGMETRAJ, DRAGOSTE 1. CÂINE

„Cred că sunt într-un proces de maturizare“
După Eu când vreau să ﬂuier, ﬂuier (Premiul „Alfred Bauer“ și
Jury Grand Prix la Festivalul de la Berlin în 2010) și Box (2015),
Florin Șerban aprofundează tematica iubirii printr-o trilogie
a cărei primă parte, Dragoste 1. Câine, e pe ecrane din

7 decembrie 2018. Filmul urmărește relația dintre un bărbat
care salvează o femeie agresată, adăpostind-o în cabana
sa, unde locuiește doar cu câinele. Filmul a avut premiera
mondială în competiția oﬁcială a Festivalului de la Sarajevo.

IULIA BLAGA

câine. Secvența de la final, când
câinele vrea săl aline pe Simion, a
fost o improvizație și a venit de la
câine. A fost ceva special între ei.

Cu excepția debutului tău, pari
să te îndrepți spre o zonă mai
puțin realistă, deși interesul
pentru diverse love-story
neobișnuite rămâne. Box era tot
o poveste de dragoste, acum ai
una aproape abstractă.

Dacă realismul se rezumă la „felie
de viață“, la ce face Cristi Puiu în
Sieranevada, ai dreptate. Totuși,
și în Eu când vreau să fluier, fluier
era un joc dea realismul. Poves
tea pornea realist ca formă și
conținut, însă către final doar
forma se mai păstra în zona asta.
Încetîncet, îți dai seama că, de la
jumătate încolo, fondul devine tot
mai „nerealist“. Nu e realist ca
întrun penitenciar un puștan să
dea cu tifla gardienilor, să ră
pească o fată, să mai ia un deținut
cu el și să fugă cu mașina di
rectorului pe poarta penitencia
rului. Dar, fiind prins de poveste
și de personaj, nu mai prinzi
derapajul ăsta.
Naș numi Dragoste 1. Câine
abstract, ci mai degrabă esen
țializat. Am lăsat la o parte orice
precizare privind timpul acțiunii.
Poate să fie acum 100 de ani sau
acum 20. Costumele, doar, trimit
undeva în zona interbelică. Aici e,
de fapt, o progresie de la un
capitol al trilogiei la altul. Pe
măsură ce înaintăm, ne apropiem
de prezent. Nimic băgat în față,
totul e doar în costum. Cea dea
doua parte, America, are loc îna
inte de căderea comunismului,
iar ultima, Aventura, e o poveste
contemporană. Vârsta persona
jelor scade. În prima parte per
sonajele au în jur de 40 de ani, în
cea dea doua aproximativ 30, iar
ultima are ca protagoniști doi
adolescenți. Trei vârste diferite, în
două personaje +1. Toate în locuri
ce se concretizează ca proiecții
pentru starea de spirit a perso
najelor – colțuroasă și amenin
țătoare în Câine, umedă și as
cunsă în America, aridă și cu mult
orizont în Aventura.

L-ai luat ca director de
imagine pe Marcin Koszałka
pentru că filmul e coproducție
cu Polonia?

Unde ai filmat Câine?

În Piatra Craiului. Aveam nevoie
de un peisaj la limita sălbăticiei,
care să îmbine piatra cu pădurea.
De aceea am construit cabana
acolo. Era imposibil de găsit ceva
gata construit în acel peisaj. Fil
marea a fost grea, dar echipa a
fost inimoasă și de mare ajutor. În
astfel de locuri e greu fără o lo
gistică costisitoare. Noi nam
avuto, dar am avut mult entu
ziasm, mult de tot.
E un film cu foarte puțin dialog,
dar aș fi preferat să nu fi fost deloc, doar zgomote naturale. Ai
avut gândul ăsta?

E una din cele mai bune întrebări
primite la filmul ăsta. Da, am
încercat la nivel de scenariu, dar
miam dat seama că nu pot. Încă.
Cred că sunt întrun proces de
maturizare. Ca artist dar, mă rog,
și ca om (deși asta nu prea îmi
iese; mai încerc). Naș fi putut să
nu las dialog deloc din mai multe
motive. Lipsa cuvintelor trebuia
să fie organică. Doi oameni care
nu vorbesc trebuie să aibă un
motiv pentru asta. Întro variantă
de început, femeia era străină, dar
nu mi se lega personajul și am
renunțat în cele din urmă la idee.
Am perceput filmul mai mult ca
pe un western decât ca pe un
thriller. E bine sau rău?

Nici bine, nici rău. Și în presa in
ternațională a apărut ceva de
genul „un western din Carpați“.
Provocarea mea a fost să îmbrac
povestea în mai multe haine. Ca
spectator, la început nu prinzi
genul poveștii. Încetîncet, rămâ
ne povestea a doi oameni care
nau nici o treabă unul cu altul,
pe care o situație ia adus îm
preună și pe care niște gânduri și
emoții îi țin acolo. Nu știu alții
cum văd, dar eu sunt foarte mân
dru de jocul ăsta. Nu e un com
promis, ci o capcană formală. În
următorul film nu mai e așa,
filmul e dezbrăcat de orice haină
de la început și până la sfârșit.
Pe genericul de final scrie: „Un
film de Florin Șerban, scenarist,
regizor, monteur și producător“. De ce ai montat și cât de
mult control ai avut ținând atâtea hățuri în mână?

Am montat eu fiindcă era ușor de
montat. Mă socotesc un monteur
bun, și atunci de ce să iau pe alt
cineva? Nu mă înțelege greșit, cred că
sunt pe lume monteuri grozavi, dar
nu aveam nevoie de nici unul aici. A
fost o decizie de producător și cum
eu am fost producătorul...
Cum ai ales interpreții Valeriu
Andriuță și Cosmina Stratan,
precum și câinele Baby, al treilea nume de pe generic?

Casting mult pentru toți trei. Am
scris filmul cu un actor în minte,
dar a fost o decepție. Valeriu a fost
de departe cel mai bun din câți au
fost la casting. La fel și Cosmina.
Singurul lucru care ma pus pe
gânduri e că jucaseră deja îm
preună (n.red.: în După dealuri,
de Cristian Mungiu) și câteodată
e ceva care se topește și dispare
atunci. Miam dat seama că nu e
cazul, amândoi știu săși gestio
neze istoria artistică. La câine tot
prin casting am ajuns. Cred că a
fost cel mai îndelungat și ane
voios casting din proiect. Am
colindat prin țară și am văzut
câini de toate rasele: metiși, car
patini, ciobănesc belgian, olandez,
de Bucovina, caucazian, lup ce
hoslovac etc. Mergeam cu Valeriu,
căci trebuia să existe o chimie
între om și câine, iar asta se vede
imediat. În final am găsit ce cău
tam la canisa de ciobănesc german
de lucru Aus Dem Schessburg de
la Tohanu Nou (jud. Brașov), iar
stăpânul ia dat câinele lui Va
leriu o lună în București. Doar el
la hrănit, doar el la mângâiat. În
filmare nimeni navea voie să
interacționeze cu el în afara lui.
Și Baby face în film lucruri pe
care un câine le face pentru
stăpânul lui, nu ceva ce un câine
dresat execută prin exercițiu la
filmare. E o treabă unică și ire
petabilă în relația dintre om și

Invers. Am hotărât să lucrez cu
Marcin și apoi, după ce am filmat,
am aplicat în Polonia pentru fi
nanțare. Marcin a fost, cu sigu
ranță, directorul de imagine po
trivit pentru proiectul ăsta și
mam bucurat că a ieșit așa. E un
director de imagine extrem de
înzestrat, dar a fost și alpinist
(încă mai practică), așa că tot ce
pentru altul ar fi părut imposibil
fizic sau corvoadă, pentru el a fost
provocare și bucurie. E și regizor.
Red Spider, debutul lui în lung
metrajul de ficțiune, lam văzut la
Festivalul de la Karlovy Vary.
Mia plăcut mult. A mai făcut și
un documentar pe munte despre
niște alpiniști – extraordinar,
acela ma convins definitiv. Dar
neam și certat, mult. Ca doi bă
ieți, nu ca doi artiști. Nu cred că
vom mai lucra vreodată împreu
nă, dar la Câine a avut o con
tribuție artistică substanțiala și
nu știu dacă filmul ar fi fost
posibil fără el.
Când o să vedem Dragoste 2.
America?

Abia lam terminat, în curând va
avea premiera internațională și
nu știu când va ajunge în Ro
mânia. La Câine e o distribuție
restrânsă – câteva cinematografe
și câteva proiecții. La America vor
fi și mai puține. Cred că în curând
în zona asta de film de artă va
trebui să ne orientăm cu distri
buția spre internet. Ecranul mare
devine din ce în ce mai mult un
loc pentru spectacol. Cei care vor
să ne vadă filmele nu se înghesuie
la mall? Perfect, mergem noi la ei!
Așa voi face cu Dragoste 1. Câine
și încă mai mult cu Dragoste 2.
America. Puțin pe ecrane, apoi pe
net. SDC
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MONICA LĂZUREAN GORGAN ȘI ANDREI GORGAN DESPRE DOCUMENTARUL LOR, DACII LIBERI

„Dacii sunt cel mai bun cal de bătaie
pentru a ne atribui merite pe plan istoric“
Documentarul Dacii liberi, semnat
de Monica Lăzurean Gorgan și An
drei Gorgan, prezintă fenomenul
dacopatiei (dacomaniei, dacismu
lui), care a răspândit mai ales în
mediul online fel de fel de teorii
fanteziste, măgulitoare pentru ro
mâni – de la inventarea scrisului
de către daci (vezi tăblițele de la
Tărtăria) și leagănul civilizației
universale până la elucubrațiile
lui Gheorghe Funar despre Deuts
chland = Țara Dacilor. Filmul ar fi
amuzant, dacă de multe ori nar fi
îngrijorător. În interviul de mai
jos, autorii susțin printre altele că,
atât timp cât cei care preiau aceste
teorii nu le folosesc în scopuri po
litice sau ideologice, ele nu ar fi
nocive. Pe de altă parte, lansarea
filmului coincide cu afirmația pu
blică a parlamentarului PSD Cătă
lin Rădulescu despre faptul că
„noi“ am fi inventat scrisul.
IULIA BLAGA

Care e povestea filmului? Ați
plecat de la temă sau de la un
personaj anume?

A fost ideea unui prieten din Cluj,
jurnalistul și fotograful Voicu Bojan,
care nea propus în 2010 să docu
mentăm participarea trupei de re
constituire istorică Terra Dacica
Aeterna din Cluj la un important
festival de reenactment antic din
Roma. În acel moment ne gândeam
mai degrabă la ideea de reinterpre
tare a istoriei. Era ceva proaspăt și
diferit față de ce învățasem la orele
de istorie despre daci și romani;
mulți dintre membrii acestei trupe
sunt istorici și arheologi, iar munca
lor de arheologie experimentală era
ceva nou în România.
Cum ați ajuns la structura și personajele filmului – satul dacic
Sf. Serafim din Năeni (jud. Buzău), protestatarul Luis Bratu,
antropologul Ovidiu Victor
Coșbuc, Vladimir Brilinsky (administratorul sitului UNESCO
Sarmisegetuza Regia), trupa de
reenactment Terra Dacica Aeterna, Gheorghe Funar și colegii
lui de la congresul dacic, plus
cele două coperte ale filmului
cu elevii de școală primară?

Cum spuneam, totul a pornit de la
Terra Dacica Aeterna. La domnul
Brilinsky am ajuns prin membrii ei,
făcuse și el parte o perioadă din
trupa lor. În prezent, domnul Bri
linsky îi invită la diverse eveni
mente organizate la Sarmisegetuza.
La congresul de dacologie am ajuns
prin intermediul domnului Funar,
iar acolo lam cunoscut pe părin
tele Milea, care nea invitat să fil
măm în satul dacic, acesta fiind
construit la inițiativa și după ideile
sale. Pe ceilalți iam găsit în online.
De ce ați echilibrat interpretarea dacopată cu interpretarea
realistă a celor doi tineri istorici
care lucrează cu Terra Dacica
Aeterna sau cu cea a lui Vladimir
Brilinsky?

Nu am vrut să facem un film în
care să prezentăm exclusiv teoriile
exagerate despre daci, tot mai
frecvente în mediul online și nu
numai. Am încercat să găsim fi
guri cât mai reprezentative și di
verse pentru ceea ce înseamnă, în
prezent, această admirație pentru
daci. Și, mai ales, am considerat că
e nevoie să se facă o distincție cla
ră între tabere. De exemplu, ima
ginea celor de la Terra Dacica
Aeterna a fost deseori folosită
pentru a ilustra tot felul de teorii
fanteziste despre daci sau în sco
puri propagandistice. Anul trecut,
de exemplu, imagini cu membrii
acestei trupe au apărut împotriva
voinței lor în filmul Istoria Moldo
vei, realizat sub patronajul pre
ședintelui Republicii Moldova,
Igor Dodon. Iar aceste lucruri, din
păcate, produc un deserviciu tru
pei de reconstituire istorică.
Cât de adânc ați pătruns în această cultură a reenactment-ului?

Reenactmentul istoric e, întâi de
toate, o activitate educativă. Cei
care participă la astfel de eveni
mente recreează un eveniment sau
o perioadă din istorie. Din acest
punct de vedere, reconstituirea is
torică e o alternativă extrem de be
nefică, din punctul nostru de
vedere, la sistemul educațional cla
sic. De altfel, la evenimentele la care
am filmat copiii au reprezentat par
tea cea mai numeroasă a audienței.
Mai ales pentru perioadele istorice

extrem de îndepărtate, pentru care
nu există multe surse de documen
tare, reconstituirea istorică e ex
trem de utilă în a recrea pe baza
unor minime surse de informare
costume, armament, echipamente,
chiar și construcții. E ceea ce se
numește arheologie experimentală.
E firesc ca primii care se înscriu în
asemenea asociații de reconstituire
să fie istorici și arheologi.
E amuzant să ți-l imaginezi pe
administratorul de la Sarmisegetuza trăgând cu pușca de airsoft
în cuplurile care fac sex în nopțile cu lună plină, de solstițiu, pe
„ceasul solar“ („soarele de andezit“), dar nu credeam că există
cel puțin opt secte dacice care
cred că astfel se va naște noul
Mesia. Cât de ample sunt dimensiunile acestei mișcări?

Nu credem că am putea noi să spu
nem câte secte sunt în România. Mai
în măsură să răspundă la această în
trebare ar fi domnul Brilinsky. Cu
toate că, în prezent, aceste secte nu
se mai pot manifesta în situl de la
Sarmisegetuza Regia, am aflat în
cursul documentării noastre că sunt
destul de multe organizații care se
pare că fac ceremonii cu caracter
mistic în diverse locuri pe care le
consideră legate de civilizația daci
lor – platoul Bucegi sau cetăți da
cice mai mici și mai puțin păzite.
Citind acum jurnalele în care
Denis de Rougemont atrăgea

atenția încă din anii ’30 asupra
pericolului nazismului cu dimensiunile lui religioasă și mitologică, recunosc că multe personaje din filmul vostru m-au
cam neliniștit. Cât de mare e pericolul ca această supă dacopată
și naționalistă să se umfle și să
dea în foc?

Dacismul e doar una dintre for
mele pe care un anumit tip de dis
curs naționalistextremist le poa
te îmbrăca. Admirația pentru cul
tura dacică în sine nu reprezintă
un pericol atâta timp cât cei care
preiau aceste teorii nu le folosesc
în scopuri politice sau ideologice.
Dar, în momentul în care acest
discurs se transformă întrunul al
urii, orice sublimare a trecutului,
care uneori poate servi unor sco
puri benefice (vezi mișcările de
emancipare națională din secolul
al XIXlea) devine periculoasă.
Atunci când un deputat din Par
lamentul României le răspunde
eurodeputaților îngrijorați de
modificările aduse legilor justiției
că ar trebui să ne mai lase în pace,
pentru că pe teritoriul României
a apărut prima scriere din lume, e
cazul să ne îngrijorăm.
Care e explicația pe care o dați
dacopatiei, acum că aveți
experiența filmului?

Orice membru al unei comunități
se autovalidează și prin lucrurile
bune, prin calitățile comunității
din care face parte. Din acest

punct de vedere, nu e nimic ne
firesc în a sublima un anumit
episod istoric, mai ales dacă e
ofertant.
Și, cum despre daci sunt
foarte puține surse de documen
tare, e mai simplu să spui orice
despre ei, decât să nu spui. Sunt
cel mai bun cal de bătaie pentru a
ne atribui merite pe plan istoric.
Dar noua mitologie care sa creat
în jurul dacilor are, probabil, le
gătură cu complexele noastre din
prezent și trecut. Poate că, dacă
simți că națiunea ta nu e rele
vantă printre țările care consti
tuie un model de civilizație și de
progres, mai iei de unde poți și
întregești un tablou prin care
săți crești stima de sine. Însă e și
un element de fantezie și ludic în
toată povestea asta, absolut firesc
și omenesc.
Mie mi-a atras atenția
învățătoarea care le spune copiilor: „Am fost ocupați de armata romană“. Cum credeți că
va evolua dacopatia?

Oricum ar evolua, e bine să nu de
vină apanajul discursului public,
oficial, politic. Cât timp sistemul
politic aflat la cârma țării e unul
echilibrat, bazat pe valori liberale
și nu utilizează un discurs mani
pulator și incitator la ură, cât
timp istoria României este la nivel
oficial scrisă și transmisă corect,
fără exagerări sau falsuri, feno
menul dacologic e inofensiv. SDC
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Volumul de povestiri Gara de Est, de
Gabriela Adameșteanu, tradus în franceză
Volumul de povestiri Gara de Est,
de Gabriela Adameșteanu, a apă
rut în limba franceză, la Editura
Non Lieu, în traducerea lui Nicolas
Cavaillès. Volumul a fost publicat
în anul 2008, în prestigioasa
colecție Opere a Editurii Polirom,
iar în 2012 a fost reeditat în Seria
de autor Gabriela Adameșteanu,
cu titlul Varăprimăvară.
La aceeași editură va apărea la în
ceputul anului 2019 și volumul
memorialistic Anii romantici (Po
lirom, 2014), de asemenea în tra
ducerea lui Nicolas Cavaillès.
Din opera Gabrielei Adameș
teanu, în limba franceză au mai
apărut romanele Dimineață pier
dută/ Une matinée perdue (2005,
ediție folio 2013), tradus de Alain

Cel mai recent roman al Ga
brielei Adameșteanu, Fontana di
Trevi (Polirom, 2018) – nominali
zat la Premiul Cartea anului 2018,
oferit de „România literară“, dar și
la Premiile Sofia Nădejde pentru
literatură scrisă de femei –, va
prilejui un dialog al autoarei cu
elevii Observator Lyceum: vineri,
7 decembrie, ora 18.30, la Muzeul
Național al Literaturii Române
(strada Nicolae Crețulescu, nr. 8,
București). Moderator: Carmen
Mușat, redactorșef al revistei
„Observator cultural“.

Paruit, Drumul egal al fiecărei zile/
Vienne le jour (2009), tradus de
Marily Le Nir, Provizorat/ Situation

provisoire (2013), traducere de
Nicolas Cavaillès, toate publicate
la Gallimard.

Gabriela Adameșteanu. Ab
solventă a Facultății de Litere.
Până în 1990, redactor de dic
ționare (timp de 19 ani) și redac
tor de literatură română (timp de

5 ani). A condus revista „22“ (timp
de 13 ani) și suplimentul ei „Bu
cureștiul cultural“ (timp de 7 ani).
Premiul HellmanHammett pen
tru jurnalism acordat de Human
Rights Watch (2002). Vicepreșe
dinte (20002004) și apoi preșe
dinte a Centrului PEN Romîn
(20042006). Membră a Juriului
Uniunii Latine (20072009). Pre
ședinte de onoare a primei ediții
a Premiului Goncourt Românesc
(2013). Chevalier de L’Ordre des
Arts et des Lettres (2014). Premiul
„Gheorghe Crăciun“ pentru Ope
ra Omnia al „Observatorului cul
tural“. Romanul ei Dimineață
pierdută a fost dramatizat și pus
în scenă de Cătălina Buzoianu la
Teatrul Bulandra (decembrie
1986 – februarie 1990). SDC

Lansare la Iași: Cartea celor
cinci cercuri. Gorin no Sho,
de Miyamoto Musashi

Clara Usón în dialog cu
Mircea Cărtărescu la Institutul
Cervantes din București

Vineri, 14 decembrie, ora 17.00, la Librăria „Orest Tafrali“ (Universitatea „Alexan
dru Ioan Cuza“ din Iași, corp A, parter), va avea loc lansarea volumului Cartea
celor cinci cercuri. Gorin no Sho, de Miyamoto Musashi, apărut de curând în
colecția „Hexagon“ a Editurii Polirom.

Joi, 13 decembrie, ora 18.30, la Institutul Cer
vantes din București (Bulevardul Regina Eli
sabeta, nr. 38), va avea loc o dezbatere cu
tema „Valorile universale ale literaturii“ por
nind de la volumul Fiica Estului, de Clara
Usón (traducere din limba spaniolă și note
de Mariana Sipoș), apărut în 2017 în colecția
Biblioteca Polirom. Actual a Editurii Polirom.

Invitați: prof. univ. dr. Nicu Gavriluță. Ionela Mihai, moderator. Neculai Amăli
nei, traducător, în numele lui Musashi Sensei
Cu puțin timp înainte de a muri, samuraiul Miyamoto Musashi se retrage în
peștera Reigandō din regiunea Kumamoto, unde scrie Cartea celor cinci cercuri –
Gorin no Sho. Tradusă dea lungul anilor în numeroase limbi, lucrarea pe care acest
legendar maestru al sabiei a lăsato poste
rității este atât un manual de strategie, cât și
o incursiune în filosofia artelor marțiale. Mu
sashi descrie tehnici aplicabile în lupta cu
unul sau mai mulți adversari și arată cum
acestea, îmbinate cu preceptele Zen, pot fi
utile în viața de zi cu zi. Pentru a înțelege mai
bine învățăturile sale, volumul este completat
cu ilustrații și comentarii privind contextul is
toric și cultural în care a fost scris.
Miyamoto Musashi (15841645), samurai,
scriitor, pictor și caligraf. Sa evidențiat prin
stilul său unic de luptă, cu două săbii. A dez
voltat o filosofie a strategiei în artele marțiale
pe care a prezentato ulterior în cărțile sale,
Oglinda Căii Strategiei (Hyōdōkyō), 35 de ar
ticole despre strategie (Hyōhō Sanjūgo Kajō),
Cartea celor cinci cercuri (Gorin no Sho). SDC

Evenimentul, organizat de Ambasada Spaniei
la București și găzduit de Institutul Cervantes,
are ca scop promovarea limbii și culturii spa
niole, și va dispune de traducere simultană.
Dialogul va fi moderat de Mariana Sipoș,
diplomat, scriitor și traducător.
Șase tineri, trei băieți și trei fete, stau de
vorbă întrun McDonald’s din Moscova și
ajung la o dispută aprinsă despre naționalism
și manipulare politică. Sunt studenți din Bel
grad și se află în Rusia întro excursie – un
cadou de absolvire a facultății, înaintea exa
menelor finale. Excursia aceasta va schimba
destinul uneia dintre fete: Ana Mladić, perso
naj inspirat din realitatea cea mai cruntă a
fostei Iugoslavii de la începutul anilor ’90, în
timpul războaielor sârbocroat și sârbobos
niac. Ana nu este altcineva decât fiica genera
lului Ratko Mladić, pe care ea îl adoră și îl
consideră un adevărat erou al Serbiei, dar
care avea să fie repede cunoscut în toată

lumea ca „măcelarul din Balcani“ și judecat la
Haga pentru crime de război.
Clara Usón sa născut în 1961 la Barce
lona. A făcut studii de drept și a profesat ca
avocat, apoi șia îndreptat atenția către litera
tură. A publicat mai multe romane, printre
care Noches de San Juan (cu care a câștigat
Premiul Lumen), Primer vuelo, El viaje de las
palabras și Perseguidoras.
În 2009, romanul Corazón de napalm este
distins cu Premiul Biblioteca Breve. La hija del
Este (Fiica Estului, 2012) se va dovedi un best
seller, ajungând la șapte ediții. Pentru el, Clara
Usón primește Premiul Ciudad de Barcelona și
prestigiosul Premio de la Crítica, o recompensă
literară acordată anual de un juriu al criticilor
literari spanioli celui mai bun roman scris în
limba spaniolă din întreaga lume. SDC
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Hoțul timpului
Nu am înțeles
niciodată ce mecanisme interne pot
face un pasager să
se ridice și să stea la
poarta de îmbarcare
a unei curse aeriene
înainte de deschiderea ei. Desigur, aș
putea să-i găsesc o
serie de scuze, dar
cine poate ști adevărul? În ce mă
privește, îl suspectez
de următoarele:
DESIRÉE HALASEH

l e întro constantă goană
prin viață și singurul moment în
care poate sta locului e când se

află la o coadă interminabilă care se
mișcă cu viteza personalului Bâr
novaIași ce trebuia tras pe linie
moartă de pe vremea răposatului;
l nu a aflat un detaliu minor:
avionul va decola indiferent dacă
ești al zecelea sau ultimul pasager
care șia cumpărat bilet;
l poate vrea să convingă
însoțitorii de zbor de la îmbarcare
să urgenteze zborul cu, să spu
nem, vreo 10 minute.
Adevărul este că până acum
nu am auzit vreodată o poveste
realmente bună care să fi început
așa: am ajuns odată la timp și apoi
chestia asta extraordinară sa în
tâmplat.
De obicei ajung la ghișeul de
checkin cu câteva minute înainte
ca acesta să se închidă, după ce
toți pasagerii lipsă, somnoroși sau
pierduți în trafic au fost chemați
de cel puțin trei ori, fugind și ru
gândumă tuturor zeilor să nu fi
uitat vreun document acasă, în
cărcătorul iPhoneului sau unicul
card bancar cu sold pozitiv (evi
dent că nu am încărcător extern,
un card de rezervă sau orice

altceva care să țină de domeniul
prudenței sau de un călător care
acționează cu băgare de seamă și
își ia măsuri de precauție pentru
evitarea oricărei neplăceri la drum
lung). Mai pe scurt: sunt mereu în
întârziere.
În urmă cu câțiva ani luam
un zbor spre România din sudul
Turciei, aproape de granița cu
Siria, din Kahramanmaraș, cu o
escală de 12 ore în Istanbul. Știu,
nepractic, dar participasem la un
stagiu de voluntariat cultural
care ma purtat prin tot ce în
seamnă bucătăria otomană, prin
toate cofetăriile și ceainăriile po
sibile, bucurândumă de ospitali
tatea unui popor de care mam
îndrăgostit iremediabil. Era un
schimb echitabil.
Odată ajunși la aeroportul
internațional Istanbul Atatürk,
colegii mei sau făcut dispăruți în
toate cele patru zări, iar eu am
decis să dorm puțin, cu întreru
peri pentru scurte sesiuni de de
gustare a fiecărui tip de rahat
turcesc disponibil la dutyfree
uri. În cele din urmă, obosită și să
tulă, mam retras aproape de
poarta de îmbarcare spre Bucu
rești, miam pus pe ochi masca de
somn și am adormit subit.
Zborul era programat pentru
ora 18.10, iar poarta se închidea la
18.00. O inspirație divină ma
făcut să mă trezesc la 17.50, miam
privit lenevoasă ceasul și am de
cretat plină de încredere: bine că
mai am 10 minute să mă spăl pe
față și sămi strâng catrafusele
înșirate pe două bănci, folosite
drept pat. Cu 2 minute înainte de
ora 18.00 ajung odihnită la poarta
de îmbarcare. Doi agenți numă
rau tichetele de bord, nici un alt
pasager nu mai era la rând, iar eu
le prezint conștiincios pașaportul
și biletul de rigoare. Ne pare rău,
ați pierdut zborul, poarta tocmai
sa închis. Simt cum sângele îmi
părăsește cutia craniană, dar si
lueta zveltă a Airbusului A330
203 parcat fix în fața ochilor mei
îmi da speranțe. „Doamnă, dar
văd avionul, încă nu a decolat,
mai sunt 10 minute până atunci.“
Nu funcționează. Trebuie să
scot artileria grea.
Îmi aduc aminte de un card
pe care îl primisem în urma com
pletării unei fișe GDPR și îl scot la
înaintare: „Priviți, fac parte din

elita celor care zboară frecvent,
am și această bucată drept
unghiulară de plastic care să o
dovedească“.
Nu, nu merge nici asta.
Ochii mi se umplu de la
crimi și mă gândesc cu disperare
cum sunt la o oră de București,
dar probabil voi rămâne aici
peste noapte, până când următo
rul zbor va putea să mă ducă în
sfârșit acasă. Nu mai menționez
costurile.
În momentul în care nu mai
am nici o speranță lucrurile iau
mereu o turnură. Favorabilă, no
rocoasă, magică. Nu știu de ce și
nu știu cum, dar unul dintre cei
doi Cerberi de neînduplecat ia un
walkietalkie și pune o întrebare:
sa tras scara mobilă de la gura
avionului? „Încă nu“, răspunde
vocea lui Dumnezeu și simt cum
fiecare mușchi din corp mi se des
tinde, pe când ușa de sticlă dintre
aici și dincolo începe să se des
chidă. „Ați avut noroc de data
asta“, îmi spune agentul și mă in
vită să o iau cu pas alert către pa
sarela de îmbarcare.
Intru în fugă, victorioasă, iar
colegii mei aplaudă și își ascund
grijile și temerile. „Team căutat
peste tot, iam rugat să te cheme

prin stație, am încercat să oprim
zborul, unde ai fost?“, mă întreabă
în cor, dar nu mai am suflu să le
relatez toată istoria și iau loc pe
scaunul meu, îmi cuplez centura
și sărbătoresc tacit încă o victorie
a imprevizibilului în fața catas
trofelor inerente ale cotidianului
cu care neam obișnuit.
Aș face lucrurile diferit? Cu
siguranță! Miaș seta alarma la un
volum mai ridicat și aș ajunge cu
5 minute mai devreme.
Aș sta trează 12 ore, gravitând
în jurul porții, de frică să nu pierd
zborul? Cu siguranță, nu. Pentru
că de cele mai multe ori întârzii
voit, de dragul rămasului în locul
în care sunt. Cu omul care își ia
rămas bun și de care nu vreau să
mă despart, în somnul adânc care
îmi lipsește atât de mult pe drum,
prin parcul din marginea orașului
unde nu mă voi mai plimba prea
curând, în tăcerea și liniștea pro
priei minți înainte de furtună.
Când nu voi mai avea nici o scuză,
am să mă declar Președinta Clubu
lui Întârziaților Profesioniști, cei
care întârzie din principiu.
Punctualitatea e hoțul timpu
lui. Nu arunca primul piatra. A
ziso Oscar Wilde. Nu fac decât să
mă supun. SDC
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Florina Ilis –
Cartea numerilor
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Cartea numerilor, de
Florina Ilis, care va
apărea în curând în
colecția Fiction Ltd.
a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Își făcea cu ușurință loc prin desiș,
aproape zburând. Voia săl ajungă
din urmă cu orice preț. Așa cum
alerga, i se părea că trupul îi cres
cuse, că se făcuse mai înalt fiindcă
crengile nui mai loveau fața, că
mâinile îndepărtau cu mai multă
vigoare bariera de ramuri și spini,
că privirea i se ascuțise, că înainta
ușor prin covorul de frunze, iar
greutatea din piept îi dispăruse
aproape cu totul. Îndărătul copaci
lor, cerbul îi apărea surprinzător,
în locuri neașteptate, invitândul
săl urmeze. Crengile îi loveau
umerii, i se agățau de haine, frigul
începuse săi biciuie fața, dar, feri
cit, continua suișul, alergând. Când
se oprea gâfâind, ca să respire, ima
ginea cerbului, ca o nălucă, apărea
și dispărea printre copaci, făcândul
să pornească din nou la drum. Nu
se mai ghida după lanterna lui
Ionel, nici măcar nu mai era con
vins că acesta îl urmează, ci după
lumina stelelor și a lunii, care, stre
curânduse prin răriturile de frun
ze ale coroanelor, îl călăuzea
numai ea știa unde. Panta, până
atunci mai domoală, deveni, spre
vârful versantului, mai abruptă și
vicleană, îngreunândui înainta
rea. Începu să respire mai greu. Se
ajută și de mâini ca să urce, dar se
trezi pe marginea unei noi râpe. Ni
meri pe o cărare și, fericit, reluă
urcușul. Urca anevoie din cauza so
lului în care torentele ploilor ce se
revărsau de sus, de pe platou, sco
biseră șanțuri adânci. Sub el, pă
mântul sfărâmicios se desprindea
ușor, făcândul să scape un picior
sau altul, să alunece. Căuta instinc
tiv, cu vârful bocancului, un loc mai

stabil, ca să poată apoi urca din
nou. Cu mâinile se ținea de ter
minațiile rădăcinilor copacilor ce
ieșiseră la suprafața solului, ca
niște nervuri noduroase. Își simțea
inima în gât sufocândul. Se strădui
să biruiască marginea dreaptă, ca
un zid, a râpei și să răzbată acolo
sus, undel aștepta cerbul. Din locul
în care se oprise, îl vedea înalt și fru
mos, cu coarnele argintate de lună.
La grumazul cerbului observă o
ghirlandă. De la acea distanță i se
părea a fi o ghirlandă de frunze și
ramuri. Stătea în aceeași poziție ca
și cerbul de pe carpeta agățată pe
peretele de lângă patul lui. În multe
nopți adormise și visase acel cerb.
Nu mai știa dacă ceea ce trăia acum
era vis sau realitate. Ar fi închis
ochii ca să adoarmă. Făcu un ultim
efort ca să urce spre creasta văgău
nei. Dar, când ajunse sus, cerbul
dispăruse. Obosit, se așeză direct pe
pământ. Era complet singur. Li
niștea și negura din jur îl înconju
rară din toate părțile, înghițindul
lacome. M am pierdut, își spuse.
Dar gândul acesta nul înspăi
mântă. Își puse mâna la gură șil
strigă pe Ionel! Ioooneel! Încordat,
ascultă ecoul vocii sale, dar nu veni
nici un răspuns. Deodată, în lu
minișul în care se oprise, se ivi din
nou, uriașă, luna. La lumina lunii
întrezări, ceva mai încolo, hrănitoa
rea din drumul Chicerii. Recu
noscu locul, iar constatarea asta îl
umplu de bucurie. Picioarele îl
purtaseră singure până întracolo.
Fusese de multe ori la hrănitoare
împreună cu tatăl lui. Se va lăsa în
voia picioarelor, zise. Apoi, văzu
cum, la iesle, cerbul mânca liniștit
fân și nu mai avu nici o ezitare. El
era! Regele! Și o luă spre el. Avu im
presia că cerbul îl așteptase acolo,
că îi făcea semn cu coarnele, che
mândul. Nui mai era frig, deși din
gură îi ieșeau aburi. Pe frunte părul
i se lipise de la boabele de sudoare
pe care le simțea pe tâmple, prelin
gânduse prin păr, pe gât, dar nu
încetini deloc ritmul. Alerga în
urma cerbului, neatent la foșnetul
coroanelor, la scârțâitul crengilor,
la spinii care i se agățau de haine,
la iarba cei înlănțuia picioarele.
Curând copacii se răriseră, semn că
se apropia de platou. Primul lucru
pe care la observat când a ajuns
sus a fost bolta cerului și luna care

aproape îl orbea, atât era de mare,
foarte jos și luminoasă. Dar cerbul,
nicăieri. Unde o fi dispărut? se în
trebă disperat. Făcu câțiva pași, în
cercând să se orienteze în
întunericul des. Abia mai respira
din cauza efortului. Bătăile inimii
le auzea în tâmple și urechile, din
cauza presiunii, i se înfundaseră,
gata să explodeze. Obosit, se așeză
pe covorul de iarbă, lăsânduse pe
spate. Privi în sus, spre cerul întu
necat unde pâlpâiau câteva stele,
învăluite de o boare albicioasă.
Gândul că știa unde se află îl liniști.
Nu putea să scape însă de durerea
ascuțită din piept. Se mișcă în
așternutul moale, dar rece, privind
spre boltă. Își închise ochii ca să nu
mai simtă durerea. Și adormi. Când
sa trezit din cauza împușcăturii, a
întrezărit ca prin ceață pălăria cu
pana de păun a tatălui și sa liniștit.
Putea să adoarmă la loc. Când tata
sentorcea acasă seara târziu, nu
uita niciodată să treacă pe la patul
lui ca săi spună noapte bună. Tatăl
se apleca asupra copilului, cu pana
lui de păun, cu hainele mirosind a
pădure și sălbăticiuni, a sudoare și
ger. Băiatul adormea de îndată cei
simțea mirosul bine cunoscut. Așa
făcuse și acum când, incapabil să se
trezească, a leșinat din nou, căzând
în amorțire. Și atunci a revăzut cer
bul. 16 par! Nu!, nu se înșelase. A
numărat uluit ramurile. Ramura
ochiului, ramura de ghețuri, ra
mura mijlocie, coroana. Exact cum
îl învățase tata! Când cerbul sa
aplecat, băiatul ia observat coar
nele. 16 par! Dar nimic nu i sa
părut mai frumos ca rozeta. Era
asemeni unui inel auriu, sclipitor.
Șii părea, cum cerbul se mișca, că
rozeta se învârte și se transformă
întrun disc rotitor, înălțânduse
spre cer. Dar nu era cerbul cel ce se
rotea, ci elicopterul. Și, odată cu eli
cele lui, coroanele copacilor, pier
zânduse întrun vârtej asurzitor,
aspirând în golul de aer din mijloc
toate frunzele roșii și ușoare, aflate
în raza elicelor. În capul lui însă
totul se învălmășea. Îi era teamă că
va fi și el aspirat cu zgomot și va
pieri în groapa aeriană de frunze.
Apoi, cerbul uimit ia atins pieptul
cu botul, suflând spre el abur cald.
Când șia deschis ochii, cerbul șia
ridicat coroana, scuturânduși ca
pul maiestuos către lună. Împungea

luna cu coarnele de diamante ne
gre, atât era de înalt. Și pe gruma
zul cerbului curgea, ca dintrun
șirag rupt de perle, sânge. Dar nu
era sângele lunii, ci al cerbului, își
spunea frecânduși ochii care, din
cauza leșinului, se încețoșau, împă
ienjeninduse. O ghirlandă de
sârmă ghimpată, împletită din ra
muri și frunze, se înfășurase strâns
în jurul grumazului puternic al
cerbului. E Regele! își spuse și luna
se agățase de coarnele lui ca o cu
nună de raze. În rana mare de la
grumaji, sângele se încleiase for
mând un fel de cravată roșie,
așezată strâmb. Băiatul a întins
mâinile săl îmbrățișeze. Săi
scoată cravata de ghimpi. A făcut
un efort să se ridice. Nu trage! a
strigat. Nu! Strigătul acesta a um
plut aerul, întrerupând liniștea
nopții. O săi fiarbă capul șio săl
transforme în trofeu, șia spus. Nu,
tăticule! Nu trage! Cerbul sa aple
cat și băiatul, încolăcinduși mâi
nile în jurul grumazului cerbului,
a sărit în spinarea lui. Parcă cerbul
nu așteptase decât asta ca să por
nească la drum departe, spre lună,
prin aerul împăienjenit de fire lumi
noase. Așa cum zbura în spinarea
Regelui, avea impresia că aude ba
apropiinduse, ba îndepărtânduse
zgomotul făcut de coarnele cerbului
lovinduse de crengile din jur.

CARTEA
Parafrază la Cartea numerilor, noul
roman al Florinei Ilis este, precum
cartea lui Moise, un „recensământ“
al unui popor aflat pe drumul prin
pustiul, adesea ostil, al unei istorii
potrivnice, în căutarea propriei ţări
mereu promise. Construit pe structura Numerilor – carte despre ascultare și răzvrătire, despre
pocăinţă și binecuvântare, ale cărei
întâmplări trebuie să slujească
drept pilde viitorimii –, romanul este
o sinecdocă a destinului României,
ambiţionându-se să cuprindă cât
mai multe evenimente cruciale ale
secolului XX și să sintetizeze o etnoistorie perfect verosimilă. Nonconformist faţă de rigorile epicului
tradiţional, puterea de seducţie a
acestui roman stă în varietatea personajelor și a întâmplărilor în care,
cu ușurinţă, oricine poate identifica
profiluri, personalităţi și experienţe
din istoria personală. SDC

Încercă să se țină mai bine ca să nu
cadă și strânse cu palmele de cu
nuna de sârmă ghimpată care în
conjura grumajii cerbului, ca de
cureaua frâului... SDC
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Două paracetamol și un muzeu pe zi
Te plângi, poate, de migrene dese
și fără cauze evidente. Poate pro
bleme la plămâni, de mai mult
timp. Poate depresie sau insom
nie sau psihoză incipientă. În cu
rând este posibil să primești o
rețetă de cursuri de dans sau de
vizitat muzee în loc de pastile.
Ministrul Sănătății din Marea Bri
tanie a anunțat recent că medicii
ar putea renunța la medicație pen
tru unele afecțiuni, înlocuindule
cu așanumite „rețete sociale“.
Doctorii vor fi încurajați să reco
mande pentru anumite suferințe,
în special cele pe fond psihic,
activități precum dansul, mersul la
concerte, muzee, cursurile de gătit
sau jocul de bingo. Inițiativa brita
nică își propune astfel să combată
tendința de a rezolva orice cu un
pumn de pastile. Conform planu
lui, în Marea Britanie sar putea
crea o Academie Națională a Tra
tamentului Social, care îi va instrui
pe doctori ce tip de hobbyuri sau
activități artistice și sportive sar
potrivi pacienților lor.
O inițiativă similară se deru
lează deja în Canada, în urma unui
parteneriat dintre o asociație a doc

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
torilor și Muzeul de Artă din Mon
treal. Pe baza recomandării medi
cului, pacienții vor putea beneficia
de bilete gratuite pentru vizite la
muzeu, alături de parteneri și de
copii. Timp de un an, va fi cercetat
efectul acestor vizite asupra per
soanelor, precum și eficiența parti
cipării la o serie de ateliere de artă,
sub supravegherea unor terapeuți.
Ambele proiecte se bazează pe
numeroase studii recente care
evidențiază beneficiile practicării
artei, lucrului artizanal și partici
pare la activități sociale asupra
sănătății fizice și psihice. La fel ca
exercițiile fizice, participarea la
activități artistice produce o serie
de „hormoni ai fericirii“, care pot
atenua durerea cronică, depresia,

stresul și anxietatea. De exemplu,
pacienții de la Institutul Oncologic
Elvețian au experimentat deja tera
pia prin artă, cu rezultate bune –
reducerea durerii și a anxietății.
În Marea Britanie, un pacient
care a supraviețuit unui atac cere
bral a pornit o întreagă cercetare
cu privire la implicare în activități
muzicale a pacienților cu afazie –
tulburare de vorbire și înțelegere
a limbajului. Cei cu afazie nu pot
vorbi corect, dar își mențin capaci
tatea de a cânta. Pacienții care au
participat la studiu șiau îmbună
tățit sănătatea nu doar prin cântat,

ci prin apartenența la un cor și
îmbunătățirea socializării cu cei
lalți întro măsură mult mai mare
decât în cazul unui grup de lucru
manual.
Cele mai multe beneficii ale
artei asupra sănătății au fost de
monstrate în rândul pacienților
bătrâni. O organizație dedicată
cursurilor de artă pentru bătrâni a
introdus conceptul de „îmbătrânire
creativă“. Participanții au mers mai
puțin la doctor, au luat mai puține
pastile, au un moral mai bun și se
simt mai puțini singuri. În mai
multe secții paliative din Marea

Reginul Reginei
Acum vreo câțiva ani, când un edi
tor și rocker drag nouă strângea
în volum primele articole publi
cate la rubrica de față, cel mai sec
reproș lam primit din partea
unui cititor necunoscut, care mă
acuza că am ceva contra homose
xualilor, de vreme ce nam scris
nimic despre Queen. Adică, sub
înțeles, despre Freddie Mercury.
De unde va fi ajuns la asemenea
concluzie? Cuprinsul acelei cărți
conține destule pagini provocate
de audiția discurilor la care
contribuția persoanelor cu orien
tare sexuală incriminată de atâția
inși este remarcabilă.
Ulterior, legat de Queen, am
comis un textuleț ironicoludic,
fără să ating totuși aspectul men
ționat, nefiind în chestie. Freddie a
murit cum se știe, iar sexualitatea
sa e transformată periodic în mar
fă de senzație de massmedia. Su
biectul homosexualității, ardent în

lumea vestică, sa rostogolit și
până la noi, ajungânduse la re
centul referendum, de parcă pro
blemele publice se pot rezolva
deodată cu „problema patului“,
cum o numea Tolstoi. Mă amuză
agitația, am opțiuni pronunțat
heterosexuale, dar nu cred că
viața e liniară. Și când aud păreri
ferme că „asta e așa, nu altfel!“ (nu
contează ce sau cum), prefer sămi
văd de treburi, știind că pe oame
nii cu convingeri neclintite e bine
săi ocolești.
Odată cu filmul Bohemian
Rhapsody este iarăși perpeleală
în public, lacrimi și extaz pe obra
jii fanilor de toate orientările, jale
și „Freddie, Freddie“ exprimat în
toate felurile. Cear fi de zis? „Mu
zica și sexualitatea“, iată o temă de
studii docte, nu de un articol efe
mer. Trupa Queen a fost senza
țională și mult iubită la vremea ei;
este și azi la fel, deoarece a reușit
performanța să îmbrace rockul

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

aspru, tăios și murdar în mătăsu
rile pastelate și diafane ale muzi
cii ușoare, de caféconcert și de
estradă, la care sau adăugat arti
ficiile operei și operetei, totul
întrun sos jazzistic picant, dintre
cele care plac la nebunie consu
matorilor simandicoși din lumea
întreagă.
Cam așa pare să creadă și Peter
Freestone, autorul cărții Freddie
Mercury – O biografie intimă scrisă
de omul care la cunoscut cel mai

bine (traducere din engleză de
Florin Tudose, la editura Publica,
2018): „Mare parte din fenomenul
Queen a fost gândit din capul lo
cului în ideea de a șoca“ (p. 120).
Neîndoielnic, creierul acestei stra
tegii și (f)actorul principal se
numește Freddie Mercury, un ar
tist care „a plănuit de la început să
fie star“ (p. 285).
Și a fost, întradevăr, unic,
singular, inimitabil. Decizia de a
face un film despre el mi se pare o
stupizenie tipic hollywoodiană.
Iar a cânta în continuare sub titu
latura Queen, dar cu alți soliști
vocali, aduce jalnic a dorință de a
mai câștiga niște bani, profitând
de naivitatea unor fani lipsiți de
pretenții și discernământ. Însă
așa merg afacerile.

Britanie se organizează ateliere de
poezie pentru cei aflați în ultimul
stagiu al vieții. Poezia îi ajută să își
găsească o modalitate de expresie,
să își aștearnă mai bine gândurile
pe care doresc să le lase în urmă
și – pentru că e poezie – să găsească
un înțeles în ce li se întâmplă.
Desigur, finalitatea acestor
inițiative este de a reduce cheltu
ielile în sistemul de sănătate. Me
dicii sau obișnuit să prescrie
antidepresive cu pumnul, iar oa
menii să le ia. Dacă o oră de dans
are același efect, atunci de ce nu?
Chachacha! SDC

Cartea lui Peter Freestone
este mărturia unei mari iubiri. De
profesie garderobier, Freestone
ajunge la 24 de ani în anturajul lui
Freddie și devine unul dintre
sateliții care se învârt în jurul as
trului, până când acesta se întu
necă și dispare. Face de toate:
șofer, bucătar, secretar, însoțitor
la petrecerile care parcă țineau
nonstop, infirmier și, vrândne
vrând, gropar. Viața în galaxia
Mercury este absolut senzaționa
lă. O lume bogată, trăind în opu
lență (citiți cu detașare paginile
despre mobilier, alimente, haine,
case etc.), fără altă grijă decât mo
mentul imediat următor, care
putea fi un concert, o înregistrare,
o petrecere, o iubire deo noapte
sau deun sezon.
Dedicată celui mai notoriu
homosexual din vremea noastră,
cartea nu e deloc indecentă, nici
senzaționalistă. Firescul ei recon
fortant confirmă ceea ce unii știu
de mult: iubirea arde intens și total
în contexte diferite, și nu e condi
ționată nici de sexul iubiților, nici
de căsătoria lor legală, precum nici
de religie sau de rasă. SDC
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Cum se mai cenzurează
cântecele de Crăciun
De decenii, Baby, It’s Cold Outside este una dintre melodiile ce fac parte din repertoriul aproape
tradițional pe care posturile de radio, în special cele americane, îl programează de Crăciun. În era
#MeToo și a îndoctrinării „progresiste“ omniprezente, acest cântec inofensiv a devenit o crimă.
Scandalul a pornit după ce o sta
ție americană a scos cântecul din
playlist, denunțândul ca fiind o
piesă ce, aparent, vorbește des
pre un bărbat care presează o fe
meie să petreacă noaptea cu el,
deși ea nu vrea.
Lansat în 1949, în filmul Nep
tune’s Daughter și devenit un suc
ces peren (fiind preluat recent de
Lady Gaga și Michael Bublé),
Baby, It’s Cold Outside a ajuns să
fie văzut, mai nou, drept o invita
ție la „date rape“.
Reacțiile, culmea, au fost des
tul de împărțite din partea celor
care au comentat decizia postului
de radio.
„În toată experiența mea de
decenii de lucru cu posturile de

radio nimeni na venit vreodată la
mine, să îmi interzică să difuzez o
melodie“, spune Lee Thompson,
consultant muzical pentru ra
diouri și televiziune, citat de BBC
News. „Se pare că, și asta doar în
ultimii ani, sa creat o anumită
sensibilitate față de unele cân
tece, ce a fost mai mult decât um
flată, mai ales prin social media.
Unii par să creadă că «dacă eu in
terpretez acest cântec în felul
ăsta, atunci toată lumea trebuie
să accepte că aceasta e interpreta
rea corectă».“
Nu este, așa cum arată BBC,
singurul cântec de Crăciun care
are probleme în ultima vreme.
De exemplu, Fairytale of New
York al trupei The Pogues a fost

cenzurat în 2007 de BBC Radio 1,
ai cărui editori au scos cuvintele
„faggot“ și „slur“, considerate jig
nitoare pentru comunitatea LGBT+.
În aceeași zi, în urma protestelor
ascultătorilor, BBC Radio 1 au re
venit asupra deciziei.
Do They Know It’s Christ
mas?, un cântec scris în 1984 de
către Bob Geldof și Midge Ure
pentru faimosul proiect Band Aid,
al cărui scop a fost strângerea de
fonduri pentru a lupta cu foamea
din Etiopia, nu a scăpat nici el de

critici. I sa reproșat că, folosind
termenul de „Africa“, nu face decât
să perpetueze viziunea „paterna
listă, superioară, a albilor față de
africanii săraci“, așa cum a scris o
comentatoare în ziarul stângist
„The Guardian“. „Dumnezeule, e o
melodie pop, nu o teză de docto
rat!“, a replicat Bob Geldof.
Jingle Bells este și el plin de
păcate, după cum rezultă dintrun
studiu realizat în 2017 de către
prof. Kyna Hamill de la Boston
University. „Păcatul“ ar fi că, la

origini, în 1857, celebrul Jingle
Bells era cântat, așa cum se obiș
nuia atunci, de interpreți albi,
deghizați în negri. Prin urmare,
Jingle Bells (care este compus de
James Lord Pierpoint, un anti
rasist din Sud) este un cântec
rasist.
Mulți își pun întrebarea de ce o
melodie ca Baby, It’s Cold Outside
este denunțată și înfierată de către
„progresiști“, aceiași care, în același
timp, insistă să ignore „sexismul
violent și cultura violului și a agre
siunii sexuale prezente în uriașă
măsură în muzica hiphop“.
Explicația vine din partea co
mentatorilor conservatori: în op
tica „intersecționalității“, orice criti
că adusă hiphopului ar echivala
pentru acești „luptători pentru
justiție socială“ cu o susținere a
„opresiunii negrilor“.
În schimb, orice atac la adresa
unui cântec de Crăciun, o sărbă
toare a „albilor opresivi“, nu are de
ce să strice, dimpotrivă. SDC

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Simbolul revoltei:
La Marseillaise cu chipul spart
O imagine a distrugerilor provo
cate pe 1 decembrie la Paris, în
cursul „revoltei“ Vestelor Galbene:
mulajul spart al sculpturii La Mar
seillaise a lui François Rude, aflat
în Arcul de Triumf. Interiorul Ar
cului a fost vandalizat, fiind dis
truse opere de artă și piese de

mobilier, distrugeri estimate la
aproape un milion de euro. Dis
trugerea mulajului La Marseil
laise este aproape simbolică, sunt
de părere mulți comentatori. El
face parte din sculptura Le Départ
des volontaires de 1792 realizată
de Rude între 1834 și 1836 și care

este instalată pe partea nordică a
Arcului. La Marseillaise repre
zintă o alegorie a victoriei, „o în
carnare a alegoriei patriei care își
cheamă poporul alături de ea“, ex
plică Delphine Christophe, direc
toarea centrului de conservare a
monumentelor naționale. SDC
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PE SCURT

Un Facebook din
timpul Renașterii
British Library a găsit o abordare
inteligentă pentru a vinde publi
cului o nouă expoziție, care pre
zintă celor de azi ceea ce ar putea
constitui versiunea de acum câ
teva sute de ani a rețelelor sociale
populare, precum Facebook sau
Instagram.
Se numesc Alba amicorum,
datează de 400 de ani sunt niște
cărți în care „millenialii“ din vre
mea Renașterii, mai ales cei din
Germania și Olanda, strângeau
autografe și dovezi de prietenie și
afecțiune din partea prietenilor.
O combinație de jurnal personal
și carnet de autografe, dar și „sel
fieuri”, mai precis schițe ale celor
pe îi întâlneau și cu care se lăudau
apoi. „La fel ca în zilele noastre, ti
nerii nu voiau să facă un secret din
prieteniile lor. Voiau să înregis
treze cumva aceste prietenii și în
tâlniri și să se laude apoi cu ele,
adică «să dea share» în limbajul cu
rent“, spune Roly Keating, directo
rul executiv al British Library.
Afirmațiile lui Keating sunt
susținute și de mulți istorici. „So
cial media este doar o formă târzie
a acestor «cărți ale prieteniei»“,
afirmă dr. Earle Havens, curator al
secției de manuscrise și cărți rare de
la Universitatea Johns Hopkins.

„Facebookul de astăzi doar face ceva
ce încercăm să facem de multă vre
me, să surprindă natura efemeră a
unei prietenii.“
Aceste Alba amicorum erau
folosite pentru a stabili și întări
relațiile profesionale și personale
printre tinerii din nobilimea Eu
ropei de Nord încă de la jumăta
tea secolului al XVIlea. Tinerii le
foloseau, de asemenea, pentru a
schimba între ei versurile cânte
celor preferate, sfaturi, să ofere
comentarii despre alte persoane.
Ele au apărut – la fel ca Face
book – în cadrul universităților.
Tinerii nobili din vestul Europei
obișnuiau să facă un „tur al uni
versităților“, al celor mai impor
tante orașe și al celor mai faimoși
educatori.
Pentru a înregistra relațiile
profesionale construită în aceste
călătorii educative, băieții purtau
la ei un astfel de carnet, în care
toate persoanele importante în
tâlnite – învățați, filosofi, oameni
de știință, artiști sau alți studenți –
făceau o scurtă notare, în general
un mesaj în care descriau o „în
tâlnire plăcută“ cu posesorul car
netului și, eventual, încrederea
în talentele și capacitatea aces
tuia. SDC

n

Robert de Niro (foto) a confir
mat că The Irishman, filmul reali
zat de Martin Scorsese pentru
Netflix, va fi lansat în sălile de ci
nema, în SUA, înainte de debutul pe
platforma de streaming. Finanțat
de Netflix, The Irishman îi reunește
pe generic pe Robert de Niro, Al Pa
cino, Harvey Keitel și Joe Pesci.
n Prezenți la festivalul de film de
la Marrakech, Robert de Niro și
Martin Scorsese sau declarat
bulversați de metamorfozele prin
care trece cinematograful în ulti
mii ani. „Cinemaul trecutului este
terminat. Nu știu ce va aduce vii
torul“, spune Scorsese. „Cu The
Irishman, Netflix șia asumat un
risc, fiindcă nici un alt studio nu
voia să finanțeze filmul. Astăzi
putem găsi bani pentru un film,
dar sălile de cinema se închid.
Sunt curios cum ne vom putea
păstra spectatorii.“
n Revolta Vestelor Galbene din
Paris a lovit și în INASOUND, pri
mul festival dedicat culturii elec
tro, nășit de JeanMichel Jarre.
Manifestarea, care trebuia să aibă
loc pe 8 și 9 decembrie, a fost amâ
nată pentru primăvara anului vii
tor din cauza manifestațiilor vio
lente din capitala Franței.
n Scriitorul american James Frey
este laureatul din acest an al te
mutului premiu Bad Sex in Fiction,
primit pentru scenele erotice din
ultimul lui roman, Katerina. „Frey
ia întrecut pe ceilalți concurenți
grație uriașului număr și lungimii
pasajelor erotice dubioase din car
tea sa“, sa justificat juriul. Bad Sex
in Fiction Award „recompensează“
anual pasajele erotice cele mai
prost scrise. Alături de Frey, anul
acesta au mai fost nominalizați
Haruki Murakami (cu romanul Kil
ling Commendatore), Gerard Wood
ward (The Paper Lovers) și Major
Victor Cornwall și Major Arthur St
John Trevelyan (Scoundrels).
n Încercând să spargă tiparele
cu Nununu, noua sa colecție

„nongender“ de haine pentru
copii sub 14 ani, Céline Dion sa
văzut acuzată de satanism de
către un exorcist, părintele John
Esseff, în paginile revistei „Natio
nal Catholic Register“.
n La Hollywood a fost inaugurat
un prim Museum of Selfies. „Ar
tele frumoase sunt un concept
atât de complex“, explica Tommy
Honton, unul dintre fondatorii
muzeului. „Nu contează mediul în
care te exprimi, totul poate deveni
o operă de artă. Întro zi, criticii
vor recunoaște selfieurile drept
o formă de artă de sine stătătoare,
iar colecționarii le vor cumpăra,
așa cum fac astăzi cu tablourile“.
n Geddy Lee (foto), basistul și vo
calistul trupei Rush, a explicat că
nu intenționează să lanseze nici
un nou material muzical în viito
rul apropiat și că se ocupă în pre
zent de lansarea cărții sale Geddy
Lee’s Big Beautiful Book Of Bass.
„După ce termin cu promovarea
cărții sper să redevin muzician!

Dar nu am idee în ce formă voi
face asta. Nam nici un plan, nu
știu în ce direcție mă voi îndrep
ta“, a spus Lee. Formația Rush șia
încetat practic activitatea în 2016,
după retragrea bateristului Neil
Peart.
n Noul serial Star Trek ce îl va
avea ca erou pe căpitanul Jean
Luc Picard (Patrick Stewart) va
avea premiera la sfârșitul anului
viitor.
n Distribuția comediei romantice
Patru nunţi şi o înmormântare se
va reuni pentru un scurtmetraj cu
scop caritabil, One Red Nose Day
and a Wedding. „Va fi vorba des
pre o a cincea nuntă în cursul că
reia, evident, nimic nu va merge
așa cum trebuie“, explică scena
ristul Richard Curtis.
n Scriitorul John Grisham va fi
tratat după „metoda Marvel“: căr
țile lui vor forma baza unui uni
vers comun al unor serii TV pro
duse de platforma Hulu, care au
realizat ceva similar cu opera lui
Stephen King în Castle Rock.
„Universul Grisham“ va debuta cu
două seriale ce vor adapta roma
nele The Rainmaker și Rogue La
wyer – două povești independente
una de cealaltă, dar acțiunile se
vor intersecta la un moment dat și
vor avea personaje comune. Dacă
experimentul va funcționa, este
posibil ca alte adaptări ale celor
39 de romane ale lui Grisham să
fie adăugate acestui univers. SDC
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Între individuație și ninonino
Vorbind despre
love-storyul lui Florin
Șerban, Dragoste 1.
Câine, prima parte a
unei trilogii despre
dragoste, aș spune de
la bun început că îmi
place când un bărbat
(cineast sau nu) își
asumă această latură
feminină, caldă, fără
să-i ﬁe teamă că ar
putea părea uncool.

Dacii liberi

IULIA BLAGA
FILM
Apoi, îmi place și ce a spus în in
terviul dat SdC, că se consideră
întrun proces de creștere. Am
bele lucruri sunt vizibile în Dra
goste 1. Câine, o poveste simpli
ficată în care personajele sunt
aproape reduse la simboluri sau
calități, dar care refuză sentimen
talismul și stilistica abundentă.
Filmul nici nui musai să fie citit
literal, ca un lovestory (fie și
esențializat) dintre un pădurar și
o fată de la oraș, găsită abuzată în
pădure. Lam citit mai degrabă ca
pe o reunire a contrariilor, un
proces de individuație (de creș
tere, iată!) unde femininul și mas
culinul sunt puși împreună pentru
a învăța să se armonizeze. Nu în
tâmplător cele două personaje
sunt atât de reprezentative pen
tru categoria lor – iar interpreții
aleși în consecință. Simion (Vale
riu Andriuță) e robust, securizant,
întreprinzător, dar și iute la mâ
nie, pe când Irina (Cosmina Stra
tan) e foarte feminină, pasivă,

626

conținătoare. Filmul curge bine,
Șerban ne fixează de la început
pulsul mic și îl ține așa până la
final, antrenândune în existența
atemporală a acestui cuplu neo
bișnuit. Oricât ar fi de esenția
lizată, povestea nu se susține până
la capăt (cred că Șerban ar trebui
să scrie împreună cu cineva) și de
multe ori am regretat că filmul
are dialog. Sunt multe scene în
care totul e perfect până se vor
bește. Fie și redus, dialogul dimi
nuează atmosfera.
Dacii liberi mi se pare mai
puțin ambițios artistic, spre deose
bire de Doar o răsuflare, premiatul
documentar anterior al Monicăi
Lăzurean Gorgan, și mai mult
făcut pentru consumul intern, ca
să zic așa, pentru umorile româ
nești. El aduce în primplan mai
multe fațete ale mitologiei con
temporane despre daci, prezen
tând în manieră clasică și obiectivă
mai mulți dacopați pe care îi con
fruntă (fără ai confrunta propriu
zis) cu părerile unor istorici.
Subiectul e mai mult decât ofer
tant, dar Monica Lăzurean Gorgan
și Andrei Gorgan se abțin de la a
pune etichete (chiar și când unul
dintre personaje e un așazis an
tropolog care vorbește cu un cap

Dragoste 1. Câine

de lup împăiat la subsuoară), deși
poți citi printre rânduri o neliniște
față de cât de departe a ajuns feno
menul dacopatiei.
Firește, e amuzant să afli că,
atunci când au venit romanii, dacii
scriseseră deja cărți, dar că ele fie
au fost distruse, fie ascunse la

Vatican, sau că aurul din lume e
aur dacic sau săl vezi pe Gheorghe
Funar aberând despre faptul că
Deutschland înseamnă literal Țara
Dacilor. E amuzant până la un punct
pentru că nu știi cât de mari sunt di
mensiunile acestei fantezii care, așa
cum spun autorii în interviul acordat

SDC, odată altoite pe o ideologie
naționalistă, e jale. SDC

Dragoste 1. Câine – de Florin
Șerban, cu: Valeriu Andriuță, Cos
mina Stratan, câinele Baby
Dacii liberi – de Monica Lă
zurean Gorgan și Andrei Gorgan

