
TAXIMETRIȘTI,
DIN STRADĂ PE
SCENĂ, APOI PE
MARELE ECRAN 

În avanpremieră un
fragment din romanul lui
Cosmin Perța, în curs de
apariție în colecția Ego.
Proză.

Mai întâi a fost o piesă 
de teatru. Adică nu. 
Mai întâi a fost un gând.
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Iași. Ghid practic pentru elevi
Începând cu acest
an, elevii din
municipiul Iași au la
dispoziție un suport
didactic pentru
studiul istoriei
orașului de pe cele
șapte coline, în cadrul
unui opțional la orele
de dirigenție sau
activitățile din cadrul
proiectului Școala
Altfel. 

Iași – o istorie a orașului. Ghid
practic pentru elevi este un pro�
iect realizat la inițiativa prof. dr.
Elvira Rotundu, în calitate de con�
silier local, și finanțat de primăria
municipiului Iași, pentru a fi 

distribuit gratuit în instituțiile de
învățământ din municipiul Iași.
Volumul a fost lansat marți, 31 ia�
nuarie, în Sala „Vasile Pogor“ a
Primăriei Municipiului Iași.

SPECIALIȘTI ÎN EDUCAȚIE

Ghidul a fost publicat la Editura
Junimea din Iași în cadrul co lec �
ției Univers Didactic și aduce îm�
preună un colectiv de autori for� 
mat din profesori universitari și
din învățământul preuniversitar.
Ghidul explorează cronologia ora �
șului de la începuturi până astăzi,
avându�i ca autori pe prof. univ.
dr. Laurențiu Rădvan, conf. univ. dr.
Ionuț Nistor, prof. Carmen Tomes �
cu, prof. dr. Sorina Dănăilă, prof. dr.
Ioan Răducea, asist. univ. dr. arh. Ti�
beriu Teodor�Stanciu, asist. univ. dr.
arh. Ramona Costea și referenți
științifici pe prof. univ. dr. Gheor�
ghe Cliveti și prof. univ. dr. Alexan�
dru�Florin Platon.

Acest material vine să între�
gească preocupări mai vechi și
constante ale istoricilor și profe�
sorilor ieșeni pe tema istoriei
orașului. Lucrarea, elaborată de
specialiști în educație, sistemati�
zează un volum de informații pus
deja în circulație prin cercetări
anterioare, adăugând detalii mai
puțin cunoscute despre eveni�
mente, locuri și oameni de seamă.
Abordarea este una cronologică și
tematică, Ghidul radiografiind
parcursul politic, economic, so�
cial, cultural și urbanistic al Ia �
șului din perioada de constituire
a așezării și până în zilele noastre.
Informația istorică este sistemati�
zată în mici capitole și lecții care
urmăresc firul cronologic și care
alternează cu studii de caz consa�
crate unor evenimente sau per �
sonalități cu impact asupra isto� 
riei locale și naționale.

Ghidul dezvăluie istoria ora �
șului în trei capitole: Iașul medie�
val, Modernizarea orașului și
Iașul contemporan. Gestul meta�
foric de a „face lumină“ în istorie
colorează paginile publicației în
culoarea galben, culoare de altfel
reprezentativă pentru orașul Iași.
Coperta prezintă felinarul ca lait�
motiv grafic de explorare urbană,
proiectat pe fundalul curbelor de
nivel ale orașului, metaforă pen�
tru amprenta afectivă a genera �
țiilor care l�au modelat. Iașul ne
prezintă imaginea suprapusă a
tuturor Iașilor trecuți.

DIMENSIUNEA 
LOCULUI

Fiecare capitol cuprinde lecții și
studii de caz, precum și o hartă cu
ajutorul căreia cititorul poate stu�
dia evoluția orașului, comparând
galeria peisajelor construite, mo�
durile de a parcurge orașul, pre�
cum și stema sa de la 1800, 1900 și
cea din prezent. Hărțile, însoțite
de activități, adaugă dimensiunea
locului, a parcurgerii, astfel că ex�
plorarea istoriei devine, în adevă�
ratul sens al cuvântului, o călă �
torie în timp și spațiu.

Ghidul invită la aventura de
a studia istoria prin apel la forme
variate de memorie – rubrici in�
teractive și inedite: textul istoric,
cu fragmente din studii istorice,
mărturii și documente, termeni�
cheie, care explică sau detaliază
noțiuni mai puțin uzuale din text,

felinarnia, înfățișând reflexiile li�
terare ale momentului prezentat
în lecție, știați că..., aducând deta�
lii interesante și curiozități ce
completează subiectul lecției, în �
tre timp..., ce pune într�o aceeași
ecuație evenimente din Iași și
evenimente din lume ce au avut
loc concomitent, istoria în stradă,
care lansează invitația de a de�
tecta prezențe ale istoriei în ora �
șul actual, quiz, invitând la desco� 
perire prin joc, cine a spus...?, adu�
când în scenă cuvinte celebre sau
legende urbane, ce extind experi�
mentarea orașului trecut și actual
în peisajul imaginarului poetic. 

O PATĂ DE CULOARE

Studiile de caz sunt o altă formă
de a face lumină în cadrul acestui
ghid, funcționând asemenea unor
medalioane informaționale – 
un episod aparte al istoriei pre�
zentate în lecția anterioară. Călă�
toria în timp este, de asemenea,
însoțită de personaje ilustrate, 

cunoscute sau specifice timpurilor
descrise care devin vehicule de ra�
portare personală ale cititorului.

Ilustrațiile aduc o pată de cu�
loare ludică într�un univers pe
care suntem obișnuiți să îl perce�
pem preponderent în alb și negru.
Nuanțele de gri sunt reprezentate
prin intermediul fotografiilor,
menite să declanșeze imaginarul
vizual al trecutului. Galeria gra�
fică a ghidului îmbogățește ex �
periența parcurgerii și formează
un arc în timp, aducând la timpul
prezent epoci trecute.

Iași – o istorie a orașului.
Ghid practic pentru elevi este un
produs unic în România prin
conținut, abordare și format. Este
mai mult decât un „manual“. Este
o lucrare ce sintetizează istoria
seculară a unei foste capitale, un
instrument de învățare util elevi�
lor, dar și părinților, punând isto�
ria Iașului în context național și
internațional și oferind repere în
(re)descoperirea și înțelegerea
unor realități cotidiene. SDC
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Dezbateri organizate de AER.
Pactul pentru lectură
Asociația Editorilor din
România anunță un
calendar de dezbateri și
evenimente pentru 2023,
pentru a schimba situația
dramatică în care se află
cultura scrisă din România.

PACTUL PENTRU LECTURĂ 
VA FI LANSAT PE 
15 FEBRUARIE 2023. 

Cititul este o activitate terapeutică și inte�
lectuală prin care omul își cultivă reflexele
necesare pentru a relaționa în mod util cu
cei din jurul său, dar și pentru a se orienta
în cultura lumii. Studii ample au arătat că
satisfacția economică a indivizilor este mai
ridicată în rândul celor care au crescut cu
o bibliotecă în casă, dobândind astfel refle�
xul de a citi.

Conform statisticilor, România se si�
tuează pe ultimul loc în Uniunea Euro�
peană în ceea ce privește consumul de
carte. Cu o cifră de afaceri de circa 60 de mi�
lioane de euro înregistrată de edituri din
comercializarea de carte, România este

depășită de toate țările din Uniunea Euro�
peană, fiind la o distanță astronomică de
Germania, cea mai mare piață de carte din
Europa, care înregistrează vânzări anuale
de circa 9 miliarde de euro. 

Asociația Editorilor din România (AER)
reia semnalele de alarmă transmise de�a
lungul timpului și, mai mult, are în vedere
ca în acest an să deruleze un program sus �
ținut de dezbateri, dialoguri, conferințe de
presă și să lanseze Pactul pentru lectură, la
care sunt chemați să adere personalități ale
lumii culturale contemporane, deci denți
politici și administrativi, scriitori și cititori,
așadar toți cei interesați de îmbu nătățirea
acestei realități dureroase.

Asociația Editorilor din România vă pro�
pune de aceea, pentru 2023, un calendar
susținut al dezbaterilor pe teme actuale, pre�
cum și evenimente expoziționale de anvergură
dedicate cărții, în mai multe orașe din țară, și
în Chișinău, capitala Republicii Moldova.

Cel dintâi eveniment va avea loc la Li�
brăria Humanitas Lipscani (str. Lipscani, nr.
42, Bucu rești), pe 15 februarie, dată decla�
rată prin lege Ziua Lecturii și care riscă să fie,
din nou, doar un trist prilej de a ne reaminti
cât de îngrijorătoare sunt statisticile, fără ca
această îngrijorare episodică să fie urmată de
un plan concret de acțiune. Iată motivul pen�
tru care, cu acest prilej, AER va lansa Pactul

pentru lectură. La discuție vor fi invitați, în
mod public, să participe politicieni, factori de
decizie din ministerele de resort, profesori,
specialiști în edu cație, jurnaliști, reprezen �
tanți ai elevilor și părinților.

Următorul dialog este programat pe 27
martie, iar tema va fi starea literaturii ro�
mâne de o parte și de alta a Prutului, în con�
textul sărbătoririi Zilei Unirii Basarabiei cu
România pe 27 martie și al eforturilor conti�
nue ale editorilor din România și Republica
Moldova de a crea o piață comună a cărții de
limba română, inclusiv prin intermediul Sa�
lonului Internațional de Carte Bookfest
Chișinău (programat în acest an în perioada
30 august – 3 septembrie). 

A treia întâlnire va avea ca punct de
pornire sărbătorirea, la 23 aprilie, a Zilei
Cărții și Drepturilor de Autor, și va încerca
să aducă în fața publicului problemele spe�
cifice ale acestui domeniu, în special pira�
teria, concurența neloială și plagiatul, care
au căpătat în ultimii ani accente dramatice. 

Vom încheia calendarul dezbaterilor
AER din acest prim semestru al anului 2023
în spațiile special amenajate la Salonul
Internațional de Carte Bookfest de la Bucu �
rești (24�28 mai, Romexpo). Pe agendă sunt
discuții despre literatura pentru copii și
importanța decisivă a lecturii în dezvoltarea
lor; dezbateri despre corelația fatală dintre

lipsa educației și sărăcie; prezentarea unui
pachet de soluții punctuale, pe termen scurt
și de perspectivă, pentru ca România să re�
vină în rândul țărilor care prețuiesc lectura,
educația, performanța culturală.

Edițiile Bookfest din țară vor fi, de ase�
menea, gazdă pentru dezbateri similare:

l Bookfest Timișoara, ediția a X�a (30
martie – 2 aprilie 2023): Centrul Regional
de Afaceri CRAFT; 

l Bookfest Târgu Mureș, ediția a VIII�a
(29 septembrie – 1 octombrie 2023): Tea�
trul Național din Târgu Mureș (eveniment
în curs de confirmare)

l Bookfest Cluj�Napoca, ediția a X�a (5�
8 octombrie 2023): Centrul de Cultură Ur�
bană Casino din Parcul Simion Bărnuțiu;

l Bookfest Brașov, ediția a VII�a (19�22
octombrie 2023): Aula Universității Tran�
silvania din Brașov. 

Asociația Editorilor din România este
cea mai veche aso cia ție profesională din
mediul editorial, fondată în 1991 și reu �
nește cele mai importante edituri din Ro�
mânia. AER este organizatorul Salonului de
Carte Bookfest, care are ediții în România
(Brașov, București, Cluj�Napoca, Târgu
Mureș, Timișoara) și în Republica Moldova
(Chișinău). SDC
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Călătoria continuă. 

Sâmbătă, 21 ianuarie
Iohannis în 2016: Dacă un politi�
cian este dovedit ca plagiator, el nu
mai poate să rămână în politică.

Iohannis în 2023, cu Bode și
Ciucă la subțiori: golf, ski și relaxare.

O notă de acum șase ani:
„Profețiile apașilor s�au împlinit:
a venit Marele Bou Portocaliu ca
să bage lumea în gard. E aici“.

O notă de acum trei ani:
„Parcă îl și văd pe ultimul carpa to�
danu biano�pontic intrând cu că �
ciula în mână pe poarta Raiului.
Unde este țara pe care v�a dat�o
Domnul cu atâta generozitate, car �
pato?, are să�l întrebe atunci Sfântul
Petru. Nu mai este, Sfinte, cum să vă
spun eu dumnea voas tră: s�a furat,
atât s�a putut, ne înțelegem noi,
merge și așa? Și numai ce se
pornește ultimul carpato cu mâna

sa lungă să strecoare șpaga în buzu�
narul Sfântului...“

Vineri, 20 ianuarie
România în 2009: Geoană�Prost �
hă nacu, hă�hă.

România în 2023: Vai, dom�
nul Geoană, Excelență...

Mi�ar plăcea ca următorul
pre ședinte al țării natale, după Io�
hannis, să fie găina doamnei Albu,
dacă mai trăiește găina, ba chiar
și dacă nu mai trăiește, împăiată,
frumos, să fie tranziția ușoară.

Joi, 19 ianuarie
Nu văd nici un motiv pentru care
n�ar trebui să treacă Bote la In�
terne și Bode la făurirea de chiloți. 

În lumina plagiatelor, vorba
aceea, ar fi frumos să iasă la iveală
că Bode nici nu există, că e tot
generalul Ciucă.

Miercuri, 18 ianuarie
Hai, că mai e un pic și de la 1 aprilie
se apucă Iohannis de treabă.

O notă de acum opt ani: „În ul�
timele trei extrageri, mi�au ieșit
toate cele șase numere la loto. E
adevărat, câte două pe extragere,
iar cu două numere nu câștigi ab�
solut nimic, dar oricum nu se poate
spune că n�a existat bunăvoință.
Nenea Iancu să ne judece“.

O notă de acum cinci ani, de când
locuiam la Madrid: „Au cetă țenii din
Madrid acest frumos obicei înainte să
plece din câr ciumă, căci se îndură greu
să facă pasul afară. Bagă repede un
chupito. Pe ro mâ nește asta ar însemna
că mai ciupesc un ultim păhărel. Poți
chiar să îi întrebi, incorect gramatical,
chu pimos? Că înțeleg ei“.

Încă o notă de acum cinci ani:
„Când nu prea știi spaniolă, dar

vrei totuși să spui ceva: aș vrea să
le mulțumesc Esmeraldei, Kassan�
drei, Leonelei, Văduvei, Inimii
sălbatice și nu în ultimul rând lui
Betty cea urâtă. Fără dumnealor
nu aș fi știut astăzi a zice: «Fuera de
mi cama, fuera de mi casa, fuera de
mi vida». Acum mai trebuie doar
să aleg la întâmplare un cetățean
de la metrou, în vederea adresării
conform celor de mai sus“.

O notă de acum un an: 
„Cu nesemnificative excepții, tot
statul român, atât de interlop�
friendly, e ditamai Ciucă. Concep�
tul de Ciu că. Adică: o creatură
bugeto fagă, gon flată, artificială și
toxică, înte me iată pe scurtături,
impostură, un mix de sforari, pă �
puși de cârpe, cârdășii, cumetrii,
gângăvie, abandon moral, imuni�
tate la cultură, educație și ci �
vilizație care depă șește tribul. Și
nici societatea, ca splendid loc

ridicol de întâlnire dintre hoți &
proști, nu se simte mai bine. Mono�
silabicul Ciucă, la fel ca stăpânul
său, monosilabicul Iohannis, nu e
doar o balenă eșuată din întâm�
plare. E consecința sistemului
însuși. Bagi valahíe pe de o parte,
ies Ciucă�Iohannis & ceilalți pe
ailaltă“.

O notă de acum trei ani: „Ne�am
luat cu Ziua Culturii Na țio nale și
am uitat să ne punem ade vărata
întrebare: dacă mai trăia, Emi�
nescu (170 de ani, acu’ în ian�
uarie) era bugetar? Și, dacă nu era
bugetar, mai era el ro mân?“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (15)

„Gabriela Adameșteanu a dat deja
literaturii române câteva perso�
naje memorabile. Doar că prin ele
erau investigate narativ istoria
familiei (istoria mică) și, deopo�
trivă, istoria țării (istoria mare).
Voci la distanță intră, în chip fe�
ricit, în același tipar. Situat în
imediata actualitate, în chiar anii
noștri, cu toate provocările lor,
romanul aduce la expresie con�
sistente voci individuale, prin
care se încearcă descifrarea unor
voci familiale. Aș spune că, mai
presus de orice, Voci la distanță
este un puternic roman de fami�
lie. La urma urmei, bogați ori să�
raci, demnitari sau oameni sim� 
pli, toți au familii și suferă ori se
bucură (mai ales suferă) din
cauza lor, încercând să le men �
țină, după abilitățile fiecăruia,
coeziunea sau, dimpotrivă, să le
distrugă pentru a crea altele mai
promițătoare.

Un roman pe care îl reco�
mand cu toată căldura nu doar
pentru că e bine scris și remarca�
bil construit, ci pentru că ne oferă
șansa de a descoperi sau asuma

vocile noastre dinăuntru ori pe
cele esențiale (pentru noi) din
afară, din lumea dezlănțuită. Din
zgomotul și disonanțele vieții,
percepute cu necruțare, Gabriela
Adameșteanu are harul de a crea
armonia universului artistic.“
(Sanda Cordoș)

Gabriela Adameşteanu. Ab�
solventă a Facultății de Litere,
București. Redactor de dicționare
(1965�1984) și literatură (1985�
1989). A condus „Revista 22“
(1991�2005) și suplimentul ei,

„Bucureştiul cultural“ (2005�2013).
Vicepreședintă (2000�2004) și
apoi președintă (2004�2006) a
Centrului PEN Român. Membră a
Juriului Uniunii Latine (2007�
2009). Președintă de onoare a pri�
mei ediții a premiului Goncourt
Românesc (2013). Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres
(2014).

DE ACEEAȘI AUTOARE:

Romane
l Drumul egal al fiecărei zile,

Cartea Românească, 1975. Premiul
pentru debut al Uniunii Scriitori�
lor; Premiul Academiei. Tradus în
Bulgaria (2007), Franța (2009),
Italia (2012), Germania (2013),
Spania (2016), Macedonia (2017)

l Dimineață pierdută, Cartea
Românească, 1984. Premiul pen�
tru proză al Uniunii Scriitorilor.
Tradus în Estonia (1991), Franța
(2005), Israel (2007), Bulgaria
(2007), Spania (2009), Ungaria
(2010), SUA (2011), Italia (2012),
Portugalia (2012), Turcia (2012),
Polonia (2012), Macedonia (2013),

Suedia (2016), Germania (2018),
Serbia (2022)

l Întâlnirea, Polirom, 2003,
2007. Premiul „Ziarului de Iași“
(ex aequo); Premiul revistei „Ate�
neu“. Tradus în Bulgaria (2005),
Ungaria (2007), Italia (2010), Sta�
tele Unite (2016), Spania (2017),
Germania (2018)

l Provizorat, Polirom, 2010.
Premiul pentru proză al revistei
„Observator cultural“. Tradus în
Bulgaria (2012), Ungaria (2013),
Franţa (2013), Germania (2021),
Spania (2022)

l Fontana di Trevi, Polirom,
2018. Premiul pentru proză al
Uniunii Scriitorilor; Premiul pen�
tru proză al revistei „Observator
cultural“; Premiul PEN România;
Premiul Radio România Cultural;
Premiul Sofia Nădejde; Premiul
Agenției de Carte. Tradus în
Franța (2022)

Proză scurtă
l Dăruiește�ți o zi de vacanță,

Cartea Românească, 1979; Para�
lela 45, 2002; Polirom, 2008
(Opere 2). Tradus în Rusia (1989)

l Vară�primăvară, Cartea Ro�
mânească, 1989; Paralela 45, 2002;
Polirom, 2008 (Opere 2), 2013
(seria de autor). Traduse în anto�
logii în Germania (1985, 1990),
Austria (1996), Franța (2005), SUA
(1996, 2007), Olanda (2008), Un�
garia (2010)

Jurnalism, memorialistică
l Obsesia politicii, Clavis,

1995
l Cele două Românii, Institu�

tul European, 2000
l Anii romantici, Polirom,

2014. Premiul revistei „Observa�
tor cultural“; Premiul Muzeului
Național al Literaturii Române;
Premiul Special al Uniunii Scrii�
torilor

Traduceri
l Guy de Maupassant, Pierre

și Jean (în colab.), Eminescu, 1979;
Lira, 2012

l Hector Bianciotti, Fără în�
durarea lui Isus, Cartea Româ�
nească, 2003

l Jean�Yves Potel, Disparițiile
Annei Langfus, Hasefer, 2016 SDC

Gabriela Adameșteanu, Voci la distanță
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Se ceartă PSD cu PNL. Și ce�i cu
asta? N�au mai fost controverse
între partidele de la putere?
Credeți că se rupe coaliția? Se
retrage PSD de la guvernare sau
merge PNL în opoziție în mo�
mentul în care se face rotația
premierilor? 

Nu se va întâmpla nici una, nici alta.
Nu va fi nici o mutare politică radi�
cală în următoarea perioadă, întru�
cât cine dărâmă guvernarea va avea
de pierdut. Dacă PSD iese de la gu�
vernare, atunci partidul lui Ciolacu
va fi acuzat că e preocupat mai de�
grabă de procente decât de binele
țării. Întrebarea logică pentru PSD
ar fi următoarea, în cazul în care so�
cial�demo crații ar face totuși pasul
în afara Palatului Victoria: de ce a
mai acceptat să vină la guvernare
după ruptura PNL�USR, iar cu un
an și ceva înainte de alegeri să�și ia
tălpășița și să lase țara la greu? 

De partea cealaltă, PNL e într�un
moment și mai delicat. Dacă ar
pleca din guvern după rotație,
poate fi acuzat că e un partid laș,
care caută motive să fugă de răs�
pundere. În realitate, nici unul
din cele două partide nu vrea să
plece de la masa bogaților. PSD și
PNL sunt formațiuni bine înfipte
în administrație, au mulți pri�
mari, iar o capitulare ar da tare
prost la baza celor două forma �
țiuni. În județe nimeni de la PNL

sau PSD nu vrea în opoziție, chiar
dacă la nivel strategic o asemenea
mutare ar da bine cu un an și ju�
mătate înainte de alegeri. 

Pentru PNL însă, orice zi în
plus la guvernare alături de PSD
e un dezastru, dacă privim din
perspectivă electorală. Liberalii
sunt cu spatele la zid, nu au o sin�
gură temă de atac măcar. Până și
povestea cu lupta anti�corupție nu
mai poate impresiona pe nimeni
dacă o auzi din gura unui lider
PNL. Ba mai mult, culmea, în unele
județe, râd cei din PSD de dosarele
șefilor liberali din administrație
(vezi cazul de la Iași al tandemului
liberal Chirica�Alexe).

Paradoxal, cea mai bună va�
riantă pentru liberali ar fi cea a lis�
telor comune cu PSD la viitoarele
alegeri. Teoria a fost avansată re�
cent de Marcel Ciolacu într�un dis�
curs în fața activiștilor PSD, dar n�a
avut loc vreo discuție oficială între

liderii celor două formațiuni. Pen�
tru PNL ar fi soluția optimă. S�ar
termina și războiul cu PSD, dar 
n�ar mai fi nici bătăliile dure din
județe. Totul s�ar reduce la nego�
cierea de la centru privind raportul
pe liste. În plus, o asemenea alianță
ar mătura concurenții politici.

Cu sau fără alianță, PNL pare
un partid încălecat de PSD. Libe�
ralii vor rămâne la guvernare cât
va vrea PSD. 

Este de așteptat ca din luna mai
încolo tonul PSD să se înăsprească
la adresa liberalilor. Credeți că vii�
torul premier PSD (probabil Marcel
Ciolacu) va avea vreo reținere să�l
remanieze pe ministrul de la Ener�
gie, liberalul Virgil Popescu? N�a
performat? Afară cu el, le va trans�
mite PSD celor din PNL. Iar liberalii
ce vor face în acel moment? Îi vor
lua apărarea lui Virgil Popescu, dar
în final nu vor avea de ales, vor ac�
cepta probabil schimbarea acestuia.
Alternativa ar fi plecarea PNL din
guvern, lucru inacceptabil pentru
suflarea liberală. 

PSD își va marca așadar terito�
riul tot mai insistent și o va face pe
față. Social�democrații nu vor da un
pas înapoi. Nu va mai fi loc de nego�
cieri cu PSD, chiar dacă PNL îl vor
avea aliat pe Klaus Iohannis la 

Cotroceni. Dar ce să facă președin �
tele? Să provoace o criză politică?
Greu de crezut. Stând bine în son�
daje, PSD nu va accepta compromi�
sul și va forța alegerile anticipate. A
și spus�o Marcel Ciolacu.

Rotația din mai se va face, iar
întrebarea este cum vor gestiona li�
beralii momentul. Ce se va întâm�
pla cu Nicolae Ciucă? Pentru Bo� 
lojan, Boc, Flutur sau Motreanu ce
le�ar mai putea oferi Ciucă? Un șef
județean de filială care știe cât de
greu e să adune voturi nu�l va mai
vedea cu ochi pe liderul liberal. 

PSD are în schimb mai multe
variante de mișcare față de PNL.
PSD rămâne primul în sondaje,
ținta fiind câștigarea alegerilor în
2024. Marea problemă este gestio�
narea alegerilor prezidențialelor,
unde de la Iliescu încoace PSD a
încasat�o de fiecare dată. 

Întrebat recent dacă PSD are o
linie roșie de care nu trece și minis�
tere la care nu vrea să renunțe, Cio�
lacu a răspuns: „Am o singură linie
roșie, se numește prostia și cred că
aceeași linie roșie o are și PNL“.

N�ar fi exclus ca prostia de care
vorbește Ciolacu să triumfe taman în
campaniile electorale ale PSD. Geoa �
nă și Ponta îi pot explica în detaliu
cum stă treaba cu linia roșie. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Scenariile guvernării 
și linia roșie de la PSD

Cumpăr și eu online, sunt și eu
român și cetățean al lumii globali�
zate. În anii de pandemie adesea
nici nu am avut încotro. Și recu�
nosc avantajele comerțului on�
line. De la o vreme încoace – poa� 
te pentru că a luat avânt, poate
chiar prea mult avânt – încep 
să�i văd și limitele. Iar de multe
ori ajunge să mă calce pe nervi.

Pentru început, să stabilim clar
pozițiile: eu sunt clientul, cel care
plătește pentru un produs și se
așteaptă să îi fie livrat. Cam atât:
o tranzacție comercială obișnuită,
în care capitalismul liberal m�a
învățat că sunt elementul princi�
pal, cel fără de care nu funcțio �
nează economia de piață și nici o
economie în general. Așadar, mă
aștept să fiu tratat nu neapărat cu
mănuși, ci doar corect și în limi�
tele relației ăsteia de schimb co�
mercial: îmi dai, îți plătesc, mul� 
țumesc, la revedere (poate). Nu
știu însă cine a venit cu ideea că
seducerea cumpărătorului e mai
eficientă dacă se face mai insistent,

tot mai insistent. Sau că marke�
tingul dă rezultate cu atât mai
bune cu cât e mai agresiv. Nu e. Și
nu dă.

Acum vreun an am cumpărat
online un uscător de păr. Nu l�am
cumpărat însă așa, pur și simplu.
Înainte să pot face comanda, a tre�
buit să îmi fac un cont personal
de client, să îmi folosesc e�mailul,
să îmi aleg o parolă și abia apoi
am putut finaliza comanda. La fi�
nalizare mi s�au cerut, cum se
obișnuiește, numele, adresa, nu�
mărul de telefon, e�mailul (iar e�
mailul?), după care am plătit. Cu
cardul. Peste un sfert de oră am
primit un e�mail de confirmare a
comenzii. Profesionist și eficient.

După încă un sfert de oră mă
trezesc cu un alt e�mail, de la
aceeași companie și adresă, pur�
tând incitantul titlul „Recoman�
dări legate de comanda ta“ – că
suntem de�acum amici, eu cu ma �
rea companie online, ne tutuim,
ceea ce nu poate fi decât bine.
Uite, deja are grijă de mine: am
crezut dintotdeauna că știu să 

folosesc un uscător de păr, dar cu
progresele făcute în domeniu, nu
se știe niciodată. Așa că am des�
chis e�mailul și am citit: „Ultima
dată ai cumpărat de la noi un us�
cător de păr și ne�am gândit că 
te�ar interesa și...“, după care mi
se propunea să mai cumpăr niște
lucruri care nu mă interesau –
printre altele, și anvelope de iar �
nă pentru mașina mea pe care nu
o am și pe care, sincer să fiu, ori�
cât m�am străduit, n�am putut 
s�o asociez în nici un fel cu uscă �
torul de păr.

Uscătorul comandat l�am pri�
mit în timp util. Iar după o zi sau
două, am găsit un nou e�mail de la
vânzătorul meu online, care îmi
cerea să spun cât de mulțumit
sunt de experiența mea cu firma.
L�am șters din Inbox, ușor exaspe�
rat. Era un uscător de păr, nici nu
apucasem să�l folosesc, cât de
mulțumit puteam fi? Dacă eram
nemulțumit, bănuiesc că aș fi
reacționat eu în vreun fel. Așa că
am ignorat cu grosolănie rugă�
mintea, așa cum am ignorat și 

zecile de e�mailuri primite ulte�
rior de pe aceeași adresă, cu ofer �
te, reduceri și pachete promoțio� 
nale la o mulțime de lucruri pe
care nu mi le doream – fiindcă,
dacă mi le�aș fi dorit, le�aș fi co�
mandat și singur, fără îndemnu�
rile vânzătorului.

Înțeleg: și în comerțul tradi �
țional negustorul încerca să te
convingă să cumperi și altceva,
mai mult, mai ieftin, doar pentru
tine. Doar că atunci când părăseai
magazinul, bunul negustor nu
venea după tine și în nici un caz
nu�ți intra în casă și în gând. Nici
nu�ți cerea să te înscrii pe lista lui
de clienți, fiindcă altfel nu îți
vinde marfa lui. Se mulțumea să
intre el pe lista ta de negustori
preferați și nu striga după tine pe
stradă dacă uitai o vreme de du�
gheana lui. Ceva nu e în regulă cu
marketingul actual. Devine sâcâi�
tor, intruziv și sufocant. Cum în
timpul pandemiei am comandat
destule lucruri de la firme și de 
pe site�uri diferite, am simțit�o
parcă tot mai acut. Două din cinci

companii cu vânzări online îți cer
să îți faci un cont de utilizator, cu
e�mail și parolă. 

O parolă cât mai sigură, bi �
neînțeles, ca să nu afle hackerii ce
fel de lenjerie intimă preferi sau
ce fel de mâncare îi cumperi câi�
nelui: de opt�zece caractere, cu
majuscule, cu semne, cu slash�uri
și dash�uri. În șase luni am strâns
vreo zece parole – diferite și si�
gure –, pe care, ca să nu le uit, 
le�am pus într�un document Word,
în așa fel încât hackerii, dacă vor
ajunge vreodată să mi le fure, să le
fure pe toate deodată. Iar de o
vreme încoace refuz pur și simplu
să mai cumpăr online de pe site�
urile care îmi cer cont de utiliza�
tor, cu e�mail și parolă aZX)?$
pampam@/. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Cu ariciul la cumpărături (I)
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România băltește pe
ultima poziție în cla -
samentul democra- 
țiilor din Uniunea
Europeană, în buza
„regimurilor hibride“ 
și în compania se lec -
tă a unor țări precum
Sri Lanka, Ghana,
Albania, Republica
Dominicană și
Mongolia. 

Clasamentul întocmit de „Econo�
mist Intelligence“ ia cinci factori
în calcul, însă cei care ne trag
foarte jos nu sunt doar cei legați
de funcționarea guvernului sau a
celorlalte instituții, cât bifăm sco�
ruri foarte mici la interesul arătat
de cetățeni pentru participarea la
viața politică, precum și la răs�
pândirea valorilor democratice în
societate. Prin urmare, OK, avem
probleme în funcționarea așa�zi�
sului stat de drept pe partea in �
stituțională, dar nici cu poporul

nu ne este rușine atunci când vine
vorba de a deveni vocal, de a se
implica în treburile cetății. Sun�
tem aspru depunctați la „cultură
civică“. Și din acest motiv nici nu
ne putem aștepta la evoluții spec�
taculoase în clasament în anii ce
vin, pentru că asemenea tendințe
se schimbă în generații, nu pe ter�
men scurt. 

Indexul democrațiilor ne de�
monstrează că, mai mult decât să
ne plângem, prea mare lucru în
legătură cu viața noastră civică
nu suntem dispuși să facem. Au
existat și excepții, dar acestea s�au
manifestat pentru o scurtă pe�
rioadă și înaintea pandemiei, a
inflației răvășitoare și a declan �
șării războiului din Ucraina. Ve �
dem un fenomen de închidere în
propria carapace, în cercul res�
trâns familial sau al grupului de
prieteni, dublat de un sentiment
de depresie națională pe care un
recent eurobarometru al Parla�
mentului European îl evidenția
destul de clar. Suntem una dintre
puținele țări din UE în care po �
pulația își vede cu mult pesimism
evoluția vieții personale. În majo�
ritatea statelor cetățenii consideră

cel mult că UE sau țara lor merge
în direcția greșită, dar nu și pro�
pria viață. Oamenii fac dife rența
între acțiunile politicienilor și pu�
terea pe care o au asupra pro �
priului destin. La noi nu prea mai
pare să fie cazul.

Până la urmă de unde apare
acest fond uriaș de pesimism, în
cea mai bună perioadă pe care
totuși o traversează România în
istoria sa nu foarte lungă ca stat
modern? E o bună întrebare pen�
tru sociologi și psihologi, în ceea
ce ne privește însă putem vedea
destul de clar simptomele acestei
românite cronice. Să luăm, pe
rând, câteva manifestări comune.

POLITICIENII-S DE VINĂ,
SUNT HOȚI ȘI BANDIȚI

OK, poate fi adevărat, dar îi poți
schimba. În 2024 vom avea patru
rânduri de alegeri și buletine pe care
să aplicăm ștampila „fără număr“. A
spune toată viața că n�ai între cine și
cine alege înseam nă că nu te intere�
sează democrația. Dacă tu ești deza�
măgitul etern de toți și toate, poate
că problema e la tine în primul rând,
nu la cei care candidează și mai și

câștigă alegeri în pofida tuturor
defectelor pe care tu le identifici la
ei. Ne�am ocupat pe larg într�un
text anterior de teza că politicienii
nu sunt nici mai răi și nici mai buni
decât românii în ansamblul lor,
pentru că nici unul nu a apărut din
spuma mării. Și, din păcate, nu i�a
creat nici Soros și nici nu ne�a obli�
gat oculta mondială să punem
ștampila pe unii dintre ei. Doam�
nele și domnii politicieni sunt trup
din trupul ță rișoarei, bucăți de
humă plăsmuite în același labora�
tor nesecret numit România.

ÎNAINTE ERA MAI BINE

Mai bine față de ce? Media de vâr�
stă în România este de 48 de ani.
Așadar, românul mediu, să�i spu�
nem, avea 18 ani la Revoluție. Du �
pă ce tânjește acest român mediu
din anii de comunism pe care i�a
prins? După lecțiile de materialism
dialectic? După cravata de pionier
și excursiile la Doftana? După bis �
cuiții în care îți rupeai dinții, după
gumele de mestecat care nu puteau
fi mestecate, după frigul din case și
lipsa apei calde? La 18 ani, românul
mediu încă nu apucase, nu�i așa, că

primească „și casă, și servici“ și nici
să meargă în celebrele concedii
„din care te întorceai și cu bani“.
Așadar, numai părinții decrețeilor
sau bunicii au mai apucat să trans�
mită tinerelor generații nostalgia
după anii ceaușismului. Și dacă
gândirea critică lipsește într�o ase�
menea măsură și pledoaria după
tinere țea generațiilor vârstnice
ține de adevăr absolut, atunci am
cam pierdut ultimii 30 de ani de
pomană. Sau nu?

TOȚI FURĂ

Dacă e așa, înseamnă că și tu te�ai
gândit măcar la asta, este? Dacă
nu te�ai gândit, atunci cum toți
fură, uite, există măcar un exem�
plar de român care nu s�a gândit să
hoțomănească ceva. Cu tine poa te
începe schimbarea, mai poți con�
vinge trei prieteni și veți fi patru
care n�ați furat niciodată.

TOȚI SUNT LA FEL

Corect, dar uite, la fel ca la punc�
tul anterior, tu, cel care spui asta,
ești diferit! 

CEILALȚI SUNT DE VINĂ

Ai dreptate. Tu niciodată! Doar
ceilalți îți creează toate necazurile
posibile și îți fac viața amară, iar tu
nu ai ce face. Încrucișează�ți brațele,
fluieră a pagubă și cam asta e. 

În realitate, lucrurile�s mai di�
verse și mai vesele. Ținând cont de
unde a pornit, la începutul anilor
’90, România este astăzi un mira�
col. Avem încă prea multă sărăcie
și bifăm rămânerea în urmă la
enorm de multe capitole. Totuși,
generația părinților și bunicilor
noștri n�a sperat să poată lua parte
la atâtea schimbări miraculoase și
nici să aibă șansa de a profita de
oportunități. Și dacă mulți nu și�au
mai găsit locul aici, au avut posibi�
litatea de neconceput în timpul
anilor comunismului să poată să
emigreze. Indiferent că acțio nezi
în interiorul granițelor sau decizi
să pleci, ac țiunea e de preferat ati�
tudinii defetiste. SDC

Românită cronică
GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Mai întâi a fost o piesă de teatru.
Adică nu. Mai întâi a fost un gând.
Al lui Bogdan Theodor Olteanu și
Adrian Nicolae, de a muta în scenă
un mediu familiar. Avem cu toţii
păţanii cu taximetriști, unele faine,
altele mai puţin, altele la limita
traumaticului și, de fiecare dată
când apelăm la această formă de
transport, minutele pe care le pe-
trecem în vehiculul galben
decupează un mini-univers spe-
cific. De necomparat cu nimic
altceva prin discuţiile despre
politică micro și globală, condiţii
de trai, școală, sănătate etc. pur-
tate în habitaclu, printre apeluri
sâcâitoare ale dispeceratului, con-
vorbiri telefonice de o parte sau
de alta și reacţii verbal-gestuale
de eliberare a tensiunii în trafic.

Filmul produs independent de
Bold Film Studio, un demers cu�
rajos într�o cultură imprevizibilă
financiar, e o suită de curse care
se întretaie și dau la iveală un car�
naval de personaje care mai de
care mai lunatic, căci timpul cine�
matografic e nocturn. Cursele lui
Lică (Alexandru Ion în formă in�
terpretativă de zile mari, când
bombardier, când Bambi) și Liviu
(Rolando Matsangos, cu un joc 

interiorizat, dar cu atât mai in�
tens, cu treceri de la blândețe la
izbucnire violentă), și unul și ce�
lălalt captivi într�o formulă de a�ți
câștiga existența brăzdând Bu �
cureștiul cu clienți pe bancheta
din spate. 

VIAȚA E CEL MAI BUN
PROFESOR

Cei doi șoferi și pasagerii refac
universul României de la firul ier�
bii. „Vorbiți din cărți“ zice Lică, a
cărui evoluție umană în decursul
celor vreo zece ore ficționale e un
parcurs prin toate registrele emo� 
ționalului. Inițial pare genul cu
adevărurile absolute la purtător,
e aprig într�o metropolă în derivă
care l�a capturat și îl ține prizo�
nier. E de ajuns o admonestare
verbală la telefon de către unul cu
bani și devine mielușelul cu sabia
ninja în portbagaj. Viața e cel mai
bun profesor, asta e deviza lui
Lică, numai că viața asta îți trage
câte una în plex sau bot, unde
sperați că e mai puțin dureros de
încasat, de te lasă amețit, dacă nu
chiar lat. În ciuda paradei de înju�
rături și de prejudecăți servite
drept mostre de înțelepciune po�
pulară, Lică e un sensibil. Încă se
gândește la Luiza lui care a prefe�
rat emigrarea în Belgia, îi mai
scrie, e trist pentru că fata nu�i
răspunde decât rar și eliptic. Pro�
iectul lui de suflet e să�și ducă
mama la Vatican, motiv pentru
care face taximetrie noaptea.

Relația femei�bărbați e una
dintre axele filmului. Sunt multe per�
sonaje feminine în scenariu, diferite,
puternice. Încep cu mamele. Men �
ționate generic, fără întruchipare 

precisă, episodică, evocarea e au�
reolată de dragostea necon dițio �
nată. Soția e o altă tipologie a ge�  
ometriei casnice. Victoria (Victoria
Răileanu, într�un amestec convin�
gător de fragilitate și forță drama�
tică) e companioana care a ajuns la
capătul răbdărilor. Cople șită de
probleme și lipsuri, nu mai are răb�
dare, vrea să... trăiască. 

DESPRE VISE SPULBERATE

Soția bossului – Ilinca (ex�cep�ți�
o�na�lă Maria Popistașu în gama
de ipostaze etalată cu firesc de�
zarmant, la fel a fost și în specta�
col!) a știut să aștepte, o spune
singură, ca să fie într�un mariaj
care�i asigură confortul material.
Și, dacă ne luăm după tandrețea
din glas când conversează la tele�
fon cu jumătatea ei, și fericirea.
Iubitele sunt următoarele în listă.
Veronica (Mădălina Stoica, dezin�
voltă și fermecătoare) e dezinhi�
bată, o devoratoare de bărbați.
Episodic, Anișoara (Monica Bârlă�
deanu), care�și urmărește parte�
nerul pe străzi, inițial credem din
gelozie, turnura nostimă fiind „La
mulți ani“�ul aniversar, tuburile
de confetti și tortul. Nimeni, nimic
nu e ceea ce/ cum pare! Mai e tâ�
năra personaj absent, cea care în�
târzie deliberat la întâlnirea cu
Mihai (Micutzu – Cosmin Ne�
delcu, adorabil în contrastul din�
tre fizicul masiv și timiditate), ca
să�i arate cine�i șefu’. 

E duios războiul acesta pen�
tru putere între sexe, algoritmizat
în tot felul de reguli de urmat în
numele dragostei, cu partea ei fi�
zică cu tot. Lică are propriul ma�
nual de întrebuințare. „Trebuie să
trasezi niște granițe“ e una dintre
taine. Și, în ciuda fațadei de mas�
cul alfa, îi plac femeile drăcoase,
citește dominatoare, alelalte îl
plictisesc rapid. Bani, sex, tupeu,
lipsă de scrupule sunt liniile care
rezolvă conexiunile interumane
în Taximetriști. O abordare nema�
chiată, necoafată. 

Filmul ăsta e, pe fond, despre
vise. Despre vise spulberate, mai
ales. Despre iluzii care ne țin în
zone de confort amăgitoare, iar
anii trec peste noi și nu ne mai
putem sui în taxiul, pardon, tre�
nul care�a trecut prin fața noastră
și am ezitat să sărim în el. E despre

povești care ne anesteziază iniția �
tiva și ne păstrează în rutină. Până
când înțelegem că e cam târziu. Că
până și dorința de�a trece la next
level, Uber, se îndepărtează și nici
măcar nu e izbăvitoare. 

AUTENTICITATEA E UNA
DINTRE CALITĂȚILE FILMULUI

Oamenii din scenariu mai sunt
împărțiți în alte două categorii:
șmecheri și papagali, o analiză so�
ciologic�economică a patriei noas �
 tre mai relevantă decât cele din
orice gazetă financiară. „Nu poți
juca toată viața la 0�0“ e o altă re�
plică pe post de învățătură. Un re�
zumat coroziv al preceptelor du �
pă care ne ghidăm în viață.

Scenariștii s�au documentat
serios, autenticitatea e una dintre

calitățile filmului. O comedie ama�
ră, ce încarcă pliurile poantelor cu
adevăruri care te pun pe gânduri.
Sursele râsului sunt multiple: con �
textele, dialogurile, răstur nările de
situații, contrastul dintre prima
impresie și adevăr.

Nu e prima oară când se fac
filme după piese de teatru. Filmul
conservă intimismul specific tea�
tralului. Sunt scene cu câte două,
maximum trei personaje, temele
sunt de istorie personală, ne�am
aflat de multe ori în circumstanțe
de genul. Și da, limbajul e decoltat
până la vintre, dar nu suntem la
Academie, suntem pe străzile
unui oraș balcanic, isteric. 

Taximetriști e făcut bine. S�a
tot vorbit despre filmul popular și
cel de elitist, inventându�se arti�
ficial falii. E un film cu adresabi�
litate largă, articulat profesionist,
atent la subiect, cu dezvoltări
neașteptate, replici bine scrise,
actorie premium. Musai de văzut.
Ca să râdem, să cădem pe gân�
duri, să ne întristăm împreună cu
personajele și să râdem iar. Mama
ei de viață! SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Taximetriști, din stradă pe
scenă, apoi pe marele ecran 

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL BOGDAN SUCEAVĂ

„Matematicieni așa de creativi ca 
Dan Barbilian sunt extrem de puțini“

SILVIU ROMANIUC

Cum ați caracteriza anul edito-
rial 2022? Ați început cu un vo-
lum de poezie, Peisaj de furtună
la Indianapolis (Editura Vre-
mea), și ați terminat prin publi-
carea eseului Adâncul acestei
calme creste. Programul de la
Erlangen și poetica „Jocului se-
cund“ (Editura Polirom). Cum de
s-au întâlnit aceste două proiec-
te într-un singur an?

Am avut un an editorial superb,
după perioada pandemiei, când
nu știam dacă sau când ne vom
mai bucura de lansări și de în tâl �
nirile cu prietenii cu care ne place
să discutăm literatură. Nu pot
scrie în izolare, îmi face plăcere să
mă întâlnesc cu prieteni vechi și
să discut despre cărți, despre po �
vești, despre idei. Cele două vo� 
lume pe care le�ai amintit sunt
cele ce se regăsesc în librăriile din
România, dar anul acesta a fost
deosebit pentru mine din mai
multe motive. În mai 2022 a mai
fost și apariția celui de�al treilea
volum pe care l�am coeditat pen �
tru American Mathematican So �
ciety, în seria Contemporary Ma �
thematics, o contribuție în me mo� 
ria geometrului nipon Tadashi
Nagano (1930�2017). Alături de
acel volum, a mai fost și selectarea
unui eseu dedicat Sophiei Ger main
(1776�1831), un text scris împreu �
nă cu Mihaela Vâjiac și Adam
Glesser din dragoste pentru ope �
ra acestei autoare remarca bile, în
volumul Best Writings on Mathe �
matics 2021, de la Princeton
Uni versity Press. A fost a treia oa �
ră când am avut un eseu selectat
în aceste antologii. După cum
vezi, scriu din dragoste. Dar, dacă
mă întrebi despre poezie, despre
poezie să povestim. A fost din
pricina pandemiei: atunci când a

trebuit să stau mult timp în casă
am reînceput să citesc poezie, așa
cum făceam la 20 de ani. La în �
ceputul anilor ’90 poezia mi�a fost
refugiu și crez. În fața haos ului
social din România de atunci, a
hăituielii politice de care fa milia
mea a avut parte în diverse pe �
rioade (cel mai nasol a fost pe
vremea patrulaterului roșu), îmi
făcea bine să citesc mult. Am avut
perioade când am citit poezie
nonstop pe atunci (eram student
la matematică, dar mă tratam).
Am revenit la aceste bune obi �
ceiuri acum. Am citit și am scris
mult. Volumul acesta de la Edi �
tura Vremea, Peisaj de furtună la
Indianapolis, e probabil cea mai
profundă confesiune pe care am

scris�o vreodată, cu poeme care
mărturisesc nuanțe pe care în viu
grai nu știu dacă le�aș spune.
Descriu exilul drept o traumă,
pentru că traumă a fost, cel puțin
pentru mine: în anii ’90 nu plă �
nuiam deloc să plec din România.
Tot scriu despre asta – și scriu în
timp ce milioane de români aleg
așa cum am ales eu. Estetica în �
tregului volum Peisaj de furtună
la Indianapolis a fost dictată de
falia lăuntrică pe care, iată, o
mărturisesc. Nu am dorit să plec
din România și, ca dovadă, iată
aceste volume pe care le�am scris
în română în timp ce locuiam în
Michigan, în Arizona, în Cali for �
nia. În fapt, volumul acesta de
poeme întregește romanul de

inspirație autobiografică Avalon.
Secretele emigranților fericiți
(Polirom 2018, 2019). Cât despre
monografia dedicată operei
poetice a lui Dan Barbilian, Adân �
cul acestei calme creste. Progra �
mul de la Erlangen și poetica
„Jocului secund“, e vorba de un
studiu care s�a elaborat într�un
interval de mulți ani. Uneori mă
gândesc că toată viața mi�am
dorit, de fapt, să scriu această
carte. S�a simțit și se simte ca un
moment de mare intensitate la
nivel personal. 

Cum se leagă Adâncul acestei
calme creste. Programul de la
Erlangen și poetica „Jocului se-
cund“ de ciclul de romane 

publicat după 2004? Există 
vreo legătură?

Da, există o legătură secretă. Atât
în această monografie, cât și în
romanele mele e vorba despre
cum abordăm în literatură ches �
tiu nea momentelor de cotitură. E
adevărat că am proiecte de mari
dimensiuni, pe care le urmăresc
pe durată de decenii. Mi s�a părut
foarte interesant să urmăresc
punctele de schimbare ale cul �
turii române și să scriu câte un
roman dedicat câte unui aseme �
nea moment istoric de turnură.
Din acest proiect literar amplu,
am descris în romane până acum:
1. momentul apariției gândirii
politice de tip modern (în roma �
nul Republica, care reprezintă
totodată și o arheologie a operei
lui I.L. Caragiale); 2. momentul
stingerii culturii tradiționale (în
Miruna, o poveste); 3. momentul
Revoluției din 1989 (în Noaptea
când cineva a murit pentru tine,
romanul care mi�a fost cel mai
greu de scris, din pricina tragediei
personale istorisite acolo); 4.
perioada tranziției (în Venea din
timpul diez, o comedie a chipu �
rilor schimbătoare româ nești); 5.
descrierea procesului amplu pro �
dus de valul de emigrație actual
(în Avalon. Secretele emigranților
fericiți, unde miza centrală e
descrierea procesului psihologic
al celui ce trece Atlanticul, un
proces diferit de ceea ce se petre ce
atunci când mutarea are loc un �
deva în Europa); 6. momentul
proiectat în viitor, în 2036, când
ființa umană ar putea trăi pe
suport electronic (în Vincent ne �
muritorul). Toate aceste teme pun
în evidență transformări ireversi bile,
caracterizate literar. Mi�am dorit o
construcție de mare ampli tudine, cu
o viziune istorică per sonală și de
acum deja se vede ar hitectura între �
gului. Or, în monografia Adâncul

De vorbă cu scriitorul și matematicianul Bogdan
Suceavă, pornind de la o retrospectivă a anului editorial
2022 pentru autor și discutând despre cea mai recentă

carte a sa, Adâncul acestei calme creste. Programul de
la Erlangen și poetica „Jocului secund“, publicată la
sfârșitul lui octombrie 2022 la Editura Polirom. 
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acestei calme creste. Programul de
la Erlangen și poetica „Jocului
secund“ a fost nevoie să conduc o
investigație pe o tematică similară,
despre un ciclu de poeme care
discută la fel ideea de tran sformare,
cu rădăcini în istoria ideilor
matematice, din secolul al XIX�lea
până în 1929, momentul când a
apărut Joc secund.

Afinitatea dumneavoastră cu
opera lui Ion Barbu se datorează
mai mult laturii matematice sau
laturii literare? 

Nu aș merge atât de departe încât
să mărturisesc o afinitate cu ope �
ra lui Ion Barbu, ci aș lucra cu
importante distincții, astfel: 1. am
maxim interes pentru geometria
lui Dan Barbilian, care e un con �
tinent fabulos, plin de idei de o
creativitate fulminantă; 2. ad �
mirație pentru multe dintre opțiu �
nile lui de la cursurile pre da te la
Universitatea din București, așa
cum ne�au rămas în Opera di �
dactică, în special pe teritoriul
teoriei funcțiilor reale, al analizei
complexe, al funda mentelor geo �
metriei, dovadă a unei culturi
matematice cuprinzătoare, unifi �
catoare și profunde; 3. am cea mai
critică perspectivă față de dera pa �
jele politice ale lui Dan Barbilian,
în special cele din anumite texte
scrise în toamna lui 1940, dar și de
disponibilitatea lui din anii ’50
pentru anumite forme de com �
promis. Trebuie lucrat cu toate
aceste distincții, fiecare act trebu �
ie privit așa cum merită, fără să
amestecăm categoriile și fără să
abdicăm de la dimensiunea cri �
tică. După ce citim opera lui Dan
Barbilian, atât partea mate matică,
cât și cea literară, descoperim că
avem de�a face cu unul dintre cei
mai inteligenți autori ai culturii
române, marcat însă de faptul că a
fost un om al timpului său, cineva
incapabil să se țină la distanță de
cele mai criminale extremisme ale
veacului său.

Având în vedere că până la Adân-
cul acestei calme creste ați pu-
blicat alte articole pe marginea
operei matematicianului-poet,
când vi s-a conturat ideea scrierii
unei cărți care să explice mai în
detaliu legătura dintre matema-
tică și literatură la Barbu?

Ideea mi�a venit în ianuarie 2006,
după ce am susținut o prezentare
la seminarul de geometrie di fe �
rențială de la Michigan State
University. A fost o prezentare de
geometrie metrică în fața profe �
sorilor care fuseseră în comisia
mea de teză de doctorat din 2002,

un moment foarte motivant la
nivel personal, așa cum au fost
toate întâlnirile mele cu Bang�
Yen Chen, David Blair sau John D.
McCarthy (înțelepciunea lor mă
ghidează încă). Acel seminar de
cercetare, care era joi dimineața,
mi�a fost casă și altar. M�a bucu �
rat tare mult să�i văd pe foștii mei
profesori primind cu interes mu �
tarea mea de pe teritoriul geome� 
triei riemanniene în lumea lui
Dan Barbilian. Începând cu
toamna lui 2006 am susținut o
serie de conferințe și în România
pe tema poeticii Jocului secund,
prima dintre prezentări la invi �
tația lui Jean Dumitrașcu la
Centrul Cultural Județean Argeș,
apoi la invitația Sandei Cordoș la
Universitatea Babeș�Bolyai. După
conferința de la Cluj�Napoca,
Ioana Both mi�a atras atenția asu �
pra studiului Ioanei Em. Petrescu,
la care nu ajunsesem încă. Acea
lectura a fost o revelație: deci
filologii pot înțele ge foarte bine
cum a fost de fapt! Era perioada
când lucram intens matematică
alături de profesorul constănțean
Vlad Boskoff și când regretatul
nostru profesor Solo mon Marcus
mă încuraja să scriu o monografie
dedicată temei (re gret enorm că
nu îi pot oferi lui Solomon Mar cus
un exemplar acum, am în târziat
prea mult cu acest manuscris). În
perioada res pectivă, inspirați de
geometria lui Dan Barbilian, am
scris alături de Vlad Boskoff și de
colabo ratorii noștri lucrări care
au apărut în reviste excelente,
precum „Houston Journal of
Mathematics“, „Beiträge zur Alge�
bra und Geometrie“, „Differential
Geome try and Its Applications“,
„Czec hoslovak Mathematical
Journal“, „Historia Mathematica“,
pentru a aminti doar câteva
dintre reu și tele noastre comune.
Fiecare lucrare a reprezentat
pentru mine un pas înainte în a�l
înțelege pe Dan Barbilian, cel din
perioada în care a pus laolaltă
poemele din Joc secund. Lucrând
matematica la care se gândise
Barbilian, am început să�l înțeleg
pe om, să apreciez potențialul
teoriei create de el, să văd cum 
l�au ajutat în cercetare mai târziu
tehnicile fundamentale pe care le
învățase el la 16�17 ani. Partea
aceasta a destinului lui era foarte
similară cu experiența mea per �
sonală, pentru că și eu am lucrat
foartă multă matematică în liceu,
în perioada când participam la
olim piadele de matematică sau la
concursul anual al rezolvitorilor
„Gazetei matematice“ (mare merit
a avut Nicolae Teodorescu, atunci

când a readus la viață în 1980
această resursă extraordinară a
culturii române). Așadar, apro �
pierea mea de opera matematică a
lui Dan Barbilian mi�a înlesnit
mult înțelegerea omului. Am în �
ceput să simt cum gândea la 34 de
ani, atunci când a alcătuit volumul
Joc secund. 

Credeți că critica literară româ-
nească îi este datoare lui Ion
Barbu în vreun fel? Dar cititorii? 

Cum să nu fim datori cu re cu �
noașterea strălucirii? Aici nu e
vorba despre îmi place/ nu�mi
place, ci e vorba de ceva mult mai
mult: înțeleg sau nu înțeleg.
Atunci când ceva important se pe �
trece în câmpul culturii ro mâne,
suntem datori să facem efortul de
a înțelege. 

De ce, dintre toate metaforele și
versurile lui Ion Barbu, ați ales
tocmai „adâncul acestei calme

creste“? Care e motivul alegerii?

Cu riscul de a intra pe teritoriul
speculației, cred că versul acela
are de�a face cu momentul special
din viața lui Dan Barbilian re pre �
zentat de anul 1929. Versul com� 
plet este „Din ceas, dedus adâncul
acestei calme creste“ și pare a
însemna astfel. Atunci când a
venit timpul, iată un moment de
liniște lăuntrică ce permite con �
templarea unei profunzimi a ideii.
Era perioada de după reabilitarea
medicală ce a urmat excesului de
consum de droguri, perioada în
care și�a construit casa din Bucu �
rești, și�a susținut teza de doctorat
la București sub îndrumarea lui
Gheorghe Țițeica și în care apare pers�
pectiva unei cariere academice ce i�ar
fi permis să predea la nivel uni �
versitar exact ceea ce l�ar fi intere �
sat cel mai mult. (Spre comparație,
să nu uităm că destinul academic al
lui Lucian Blaga a fost mult diferit,
acolo a fost o carieră în diplomație.)
Mi s�a părut că acel vers are o
natură confesivă și e reprezentativă
pentru momentul 1929 în viața
autorului.

Propuneți o teză îndrăzneață în
volum, anume că unele dintre
poemele din Joc secund sunt

confesive și anticipează tipul de
cercetare matematică pe care
Barbilian „și-ar fi propus să îl
producă“ (p. 180). Pentru un
matematician, aceasta nu ar în-
semna o contradicție?

Simțim că a existat o tensiune
lăuntrică masivă în perioada ce a
urmat recuperării din situația
medicală gravă în care Dan Bar �
bilian s�a aflat în anii două zeci.
Trebuie că a fost acolo îndoială,
spaimă, o dezamăgire personală
sinceră, iar toate aceste sentimen�
te au fost convertite într�o poezie
de expresie profund originală.
Când tu spui „pentru un matema�
tician“, oare ai sugera că matema �
ticienii nu cunosc deznădejdea și
disperarea? Ba da, te asigur că da.
Avem opere literare care descriu
așa ceva cu asupra de măsură, de
la Proof a lui David Auburn la A
Beautiful Mind, a Sylviei Nasar.
Or, în cazul lui Barbilian perspec �
tiva ratării profesionale ca matema �
tician va fi fost în vecinătatea celei
mai întunecate deznădejdi. Putem
înțelege asta când vedem câtă ma �
tematică învățase și cât de puțin a
creat până în 1929. Reu nirea acelor
poeme în volumul Joc secund a fost
ca o răzbunare împotriva desti �
nului. Simțim ce�și dorea să facă.
Dar nu realizase încă nimic din
marile împliniri de mai târziu. Dan
Barbilian a creat matematică su �
perbă după 35 de ani!

Eseul dumneavoastră este unul
interdisciplinar, implicând multă
istorie a matematicii. Cum cre -
deți că va fi receptat de literați?

De către cei inteligenți sigur
foarte bine! Am încredere în asta!
Cunosc absolvenți de Litere care
au excelente disponibilități inte �
lectuale și care sunt deschiși unei
perspective transdis ciplinare. Nu
sunt toți înclinați să comită eroa �
rea lui G. Călinescu, care a ex� 
pediat ceea ce n�a priceput. Am
căpătat încredere atunci când am
citit studii scrise de Ioana Em.
Petrescu sau de Marin Mincu,
care mi�au dat de înțeles că un
eseu clarificator era necesar: au
fost cercetări filologice care au
identificat influența matematicii

lui Dan Barbilian asupra poeticii
Jocului secund, dar era limpede
că era necesară o investigație de
istorie a ideilor care să traseze tot
parcursul intelectual care a dat
naștere vocii poetice a lui Ion
Barbu. Întrucât s�a întâmplat să
mă familiarizez cu matematica la
care se gândea Dan Barbilian în
perioada alcătuirii volumului Joc
secund, era de datoria mea să
scriu acest volum.

Propune cartea dumneavoastră o
revalorificare a operei barbiene
sau spune ce nu s-a spus despre
aceasta? În ce direcție vă situați
dumneavoastră demersul?

Atunci când (după 2008) pe plan
internațional a devenit clar im �
pactul perioadei istorice numi�
te transformarea modernistă a
matematicilor (1890�1930), a de �
venit tot mai limpede rolul pe care
Programul de la Erlangen l�a jucat
în această importantă revoluție pe
teritoriul ideilor. Rolul nostru era
să înțelegem cum se situează în
acest tablou opera lui Gheorghe
Țițeica și a studentului său, Dan
Barbilian și să explicăm care e
legătura dintre formația acestuia
cu poemele din Joc secund. E un
demers de istorie a ideilor. Nu ne
propunem o interpretare, nu spe �
culăm. Discutăm cu documentele
pe masă.

Făcând o radiografie a literaturii
române contemporane, credeți că
aceasta va mai avea parte de un
caz de amploarea lui Ion Barbu? 

Matematicieni așa de creativi ca
Dan Barbilian sunt extrem de pu �
țini. A creat matematică ori ginală
cu o forță de colos. Că un ase �
menea intelect a lăsat urme și pe
teritoriul poeziei, asta chiar e ceva
foarte rar. Cred că lumea româ �
nească e norocoasă dacă înțelege
unicitatea și profun zi mea acestui
caz singular. SDC

Uneori mă gândesc că toată viaţa 
mi-am dorit, de fapt, să scriu această
carte. S-a simţit și se simte ca un moment
de mare intensitate la nivel personal.
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Traducere din limba engleză 
și note de Iulia Gorzo

Reunind texte scrise între 2003 și
2020, Limbaje ale adevărului cu�
prinde reflecțiile intelectualului
Salman Rushdie în eforturile sale
de a înțelege epoca de imense
schimbări culturale pe care o tră �
iește. Captivându�și cititorul pe o
serie extrem de largă de subiecte,
Rushdie scrie despre natura po�
vestirii ca necesitate uma nă, aș �
ternând astfel, în nenumărate
for me, o scrisoare de dragoste
adresată înseși literaturii. Scriito�
rul explorează semnifi cațiile pro�
fund personale ale operelor sau
vieților reale ale unor autori ca
Shakespeare, Cervantes, Samuel
Beckett și Toni Morrison, medi�
tează profund asupra naturii
„adevărului“, se delectează cu
plas ticitatea inepuizabilă a limba�
jului și a creativității umane și
oferă o perspectivă proaspătă asu�
pra migrației, multiculturalismu�
lui și cenzurii.

„O carte captivantă... Rushdie
scrie cu erudiție și multă empatie,
cu putere de observație și umor.
«Literatura n�a pierdut niciodată
din vedere ceea ce lumea noastră
pusă pe ceartă încearcă să ne facă
să uităm.» Admiratorii lui Rush �
die vor fi încântați.“ („Publishers
Weekly“)

„O colecție de texte cât se
poate de variate, sub semnătura
distinsului romancier, unite prin
devotamentul său față de liberta�
tea artistului și respingerea vehe�
mentă a cenzurii în orice formă.
Volumul îi pune în lumină spiri�
tul generos, dedicat promovării
operei confraților săi artiști și
apărării dreptului acestora la ex�
primarea fără opreliști a propriei
creativități. O carte plină de far�
mec și pasiune, o sursă inepuiza�
bilă de informații – un festin
literar.“ („Kirkus Reviews“)

„Salman Rushdie este unul
dintre cei mai mari scriitori ai
epocii noastre, un titan al litera�
turii.“ (Neil Gaiman)

Salman Rushdie s�a născut 
la Bombay (azi Mumbai) în 1947.
La vârsta de treisprezece ani a
plecat în Anglia, unde a studiat is�
toria la prestigiosul King’s Col�
lege din Cambridge. După ab �
solvire s�a mutat la Karachi, în Pa�
kistan. A avut o scurtă și nefericită
experiență în televiziune, după
care s�a întors în Anglia, unde și�a
construit o carieră de scriitor pro�
fesionist. A debutat în 1975, cu
Grimus, dar romanul care l�a
impus definitiv a fost Copiii din
miez de noapte (1981), distins în
același an cu Booker Prize și cu
The Booker of Bookers în 1993. 
I�au urmat volumele Ru șinea
(1983), Versetele satanice (1988),
pentru care a fost condamnat la
moarte de ayatollahul Khomeini
în 1989, Harun și Marea de
Povești (1990), Ultimul suspin al
Maurului (1995), Pământul de sub
tălpile ei (1999), Furie (2001), Sha�
limar clovnul (2005), Seducătoa�
rea din Florența (2008), Luka și
Focul Vieții (2010), Doi ani, opt

luni și douăzeci și opt de nopți
(2015), Casa Golden (2017), Qui�
chotte (2019). Pe lângă romanele
menționate, a mai publicat cule�
gerea de povestiri Orient, Occi�
dent (1994) și volumele de pu �
blicistică Patrii imaginare (1992)
și Dincolo de limite (2002) și jur�
nalul de călătorie Surâsul jagua�
rului (1987). În 2012 i�a apărut
volumul de amintiri Joseph An �
ton: Memorii, în care dezvăluie cu
o sinceritate tăioasă evenimentele
din perioada cea mai grea a vieții
sale, când, în urma condamnării la
moarte de către ayatollahul Kho�
meini printr�un edict religios, a
fost silit să se ascundă treisprezece
ani sub un nume fals. De�a lungul
carierei, Rushdie a fost recompen�
sat cu numeroase distincții literare
pe lângă cele amintite mai sus: Gol�
den PEN Award, premiul James Tait
Black Memorial, James Joyce
Award, Prix du Meilleur Livre Étran�
ger. În 1983 prozatorul a devenit
membru al Royal Society of Litera�
ture. În 1999, Franța i�a acordat 

titlul de Commandeur de l’Ordre
des Arts et des Lettres. În 2007 i�a
fost decernat titlul de Cavaler al
Imperiului Britanic, iar în 2008 a
devenit membru al American Aca�
demy of Arts and Letters. Din anul
2000 Salman Rushdie locuiește în
Statele Unite, în New York City. În
12 august 2022, pe când se pregătea
să țină o conferință la Chautauqua
Institution din Chautauqua, New
York, Salman Rushdie a fost înjun�
ghiat de mai multe ori pe scenă de
un bărbat în vârstă de douăzeci și
patru de ani, Hadi Matar, din Fair�
view, New Jersey. Scriitorul a su �
praviețuit, dar a suferit răni grave,
în urma cărora și�a pierdut vederea
la un ochi și capacitatea de a�și fo�
losi o mână. SDC

SEMNALE EDITORIALE

Salman Rushdie, Limbaje ale
adevărului. Eseuri 2003-2020 

Traducere din limba engleză 
și note de Vali Florescu

Ava e o romantică incurabilă. Însă
e de părere că dragostea trebuie gă�
sită în lumea reală, nu cu ajutorul

aplicațiilor de dating. Aflată în
Italia, într�o tabără de creație, Ava
e hotărâtă să termine de scris ro�
manul la care visează. Acolo îl
cunoaște pe „Dutch“, un bărbat de
care se îndrăgostește, între cei doi
înfiripându�se o poveste de iubire
plină de pasiune. Dintr�o pățanie
într�alta, deși aparent se iubesc,
nici unul nu pare să îndrăgească
și felul de a fi al celuilalt. Vor

putea ei oare să lase deoparte
diferențele dintre ei pentru a avea
o viață împreună?

„Fermecător... Romance�ul
ingenios al lui Sophie Kinsella
despre natura compromisului al�
ternează momentele de râs în ho�
hote cu cele care ating coarda
sensibilă a cititorilor. Această co�
medie romantică este un succes.“
(„Publishers Weekly“)

„Kinsella are un adevărat dar
de a scrie povești amuzante.“
(„The Boston Globe“)

„Sophie Kinsella e una dintre
scriitoarele mele preferate și cred
că Iubește�ți viața este cea mai
bună carte a ei de până acum. E
povestea veselă, nostimă și în
același timp sfâșietoare a provocă�
rilor cu care ne confruntăm atunci
când hotărâm să facem parte din
viața cuiva.“ (Beth O’Leary)

SOPHIE KINSELLA s�a născut
în 1969, la Londra. A studiat

științele politice, filosofia și econo�
mia la Oxford. A lucrat o vreme ca
jurnalistă specializată în domeniul
financiar, însă succesul romanului
ei de debut a convins�o să se dedice
în exclusivitate scrisului. La Editura
Polirom au mai apărut: Mă dau în
vânt după cumpărături (2004), La
cumpărături în rochie de mireasă
(2005), Poți să ții un secret? (2006),
La cumpărături cu sora mea (2006),
Supermenajera (2007), La cumpă�
rături cu bebe (2008), Îți amintești
de mine? (2008), Fata fantomă
(2009), La cumpărături cu Minnie
(2010), Am numărul tău (2012),
Noaptea nunții (2013), La cumpără�
turi pentru vedete (2014), La cum�
părături în Las Vegas (2016), În
căutarea lui Audrey (2016), Viața
mea nu chiar perfectă (2017), Eu și
Mami�Zână (2018), Eu și Mami�
Zână. Zâna�în�devenire (2018), Eu
și Mami�Zână. Dorințe de unicorn
(2019), Surprinde�mă (2019), La
cumpărături de Crăciun (2019),
Rămân datoare! (2021). SDC

Sophie Kinsella,
Iubește-ți viața
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Tár e un film despre control, psi-
hoza puterii și efectele ei devasta-
toare în lumea complicată a
muzicii clasice, dar și o reflecţie
despre artă și sexualitate în epoca
#MeToo & cancel culture, în care
personajul principal ar putea fi la
fel de bine arhitect în locul unui
șef de orchestră. Cu șase
nominalizări la Oscar, inclusiv pen-
tru Cate Blanchett, strălucitoare în
rolul primei femei care dirijează Fi-
larmonica din Berlin, filmul nu
rulează încă în cinematografele
românești. Dar după gala din 12
martie sunt toate șansele să-l ve-
dem și pe marile ecrane. 

Lydia Tár e un star al scenelor cla�
sice, compozitoare în pană de
inspirație și o dirijoare interesată
de muzica lumii și cea contempo�
rană, o maestra aflată la zenitul
carierei (care insistă să fie numită
maestro). Își scrie autobiografia și
dă interviuri cu public pentru
„The New Yorker“, ține un master�
class la Julliard și are o integrală
Mahler în lucru, din care lipsește
doar Simfonia a V�a, cea a cărei
partitură veghează inima lui Ber�
nstein în mormântul din cimitirul
Brooklyn. 

Ea însăși discipolă a marelui
Lenny, activistă și militantă les�
biană într�o relație oficializată cu
concertmaestra orchestrei din ca�
pitala europeană a muzicii cla�
sice, Tár e americancă și prima
femeie șef la celebra Berliner Pi�
larmoniker. 

„As to the question of gender
bias, I have nothing to complain
about”, spune Tár de la bun înce�
put în timpul interviului cu jur�
nalistul Adam Gopnik, evocând
numele unor femei dirijor de suc�
ces din viața reală, ca Nathalie
Stutzmann, Laurence Equilbey,
Marin Alsop sau JoAnn Falletta. 

Un alt episod din uvertura
care imprimă un tempo sufocant
e dialogul cu unul dintre studenții

săi de culoare care refuză să as�
culte și să cânte muzica lui Jo�
hann Sebastian Bach, declamând
că viața acestui bărbat alb, hete�
rosexual, misogin și tată a 20 de
copii nu corespunde deloc valori�
lor sale de incluziune și diversi�
tate. Răspunsul Lydiei Tár este
memorabil. Tânărul părăsește
pur și simplu sala, insultând�o:
fucking bitch! – ah, suava ipocri�
zie woke! Dar piedestalul zeiței
adulate și feroce se destramă pres�
tissimo odată cu bula strălucitoare
și privilegiată în care trăiește,
atunci când una dintre fostele ei
pro tejate seduse anterior se sinu�
cide. Lydia Tár e acuzată de hăr �
țuire sexuală și prejudicii rasiale.
„Astăzi, a fi acuzat echivalează cu a
fi vinovat“, realizează îngrozită di�
rijoarea care e din nou îndrăgos�
tită de o tânără și foarte sexy
violoncelistă rusoaică. 

N�am mai văzut de mult un
film atât de puternic cu subiect
din lumea muzicii clasice. Tár e
seducător și mă trimite la The
Piano Teacher, drama psiho�ero�
tică a lui Haneke din 2002, sau la
A Late Quartet de Yaron Zilber�
man, 2012, cu un ultim senza �
țional rol al regretatului Philip
Seymour Hoffman. Producția
scrisă și regizată de Todd Field,
după o pauză de 16 ani de la ulti�
mul său film, e o dedicație spe�
cială pentru Cate Blanchett, o
actriță cu o partitură uluitoare
care anulează cele 2 ore și 38 de

minute ale unei pelicule de altfel
greu de suportat. 

Uluitoare e puțin spus. Tre�
buie neapărat să o vedeți pe Blan�
chett în Tár poziționându�și
ca pul, corpul și vocea la pupitru
și, desigur, mișcările brațelor, a
mâinilor care dau măsura puterii
și a preciziei unui dirijor. Cu
siguranță sunt și detalii de co�
mentat, mai ales de către fanii lui
Mahler care nu se vor despărți ni�
ciodată de falangele lor de șefi
cult, de la Bruno Walter la Lenny
Bernstein, fani dintre care mulți
cred și astăzi că o femeie nu are ce
să caute în fața unei orchestre.
Jocul australiencei, pe care o știți
măcar din The Aviator și Blue Jas�
mine, e copleșitor, atât în scenele
solo, cu tăceri expresive sau lungi
monologuri, în prezența unui
copil, a iubitelor și mai ales în fața
orchestrei. Da, Cate Blanchett
este una dintre marile actrițe ale
timpului nostru, dar capacitatea
ei de a surprinde rămâne mereu
una uluitoare. 

Cate Blanchett a primit în
septembrie 2022 Coppa Volpi la
Festivalul de la Veneția și e nomi�
nalizată la Oscar. Tár are 53 de
premii și 230 de nominalizări în
competiții la ora la care scriu
aceste rânduri. Pe lângă elogiile
unor mari personalități din lu �
mea muzicii și a cinematografiei,
filmul are parte și de adevărate
diatribe: „e un pseudo documen�
tar care se transformă într�un
horror lesbofob“, spune un croni�
car de la „New York Times“, dar a
stârnit reacții virulente și în
lumea muzicii clasice: dirijoarea
americană Marin Alsop, singura
femeie care a fost mult timp
maestra unei orchestra din Big

Five�ul American, reacționează
violent: „Am fost jignită“, spune ea
pentru „The Sunday Times“, „am
fost jignită ca femeie, am fost jig�
nită ca dirijor, am fost jignită ca
lesbiană“. Deși paralelismele sunt
evidente – atât Alsop, cât și per�
sonajul Lydiei Tár au fost discipo�
lele lui Bernstein, sunt lesbiene și
căsătorite cu instrumentiste cu
care cresc copii adoptați și, mai
ales, sunt singurele femei care au
condus orchestre (Alsop la Balti�
more și Tár la Berlin) –, răspun�
sul actriței neagă faptul că pro� 
ducția lui Field s�ar fi inspirat din
viața reală: „Este o meditație asu�
pra puterii, iar puterea nu are
gen. Personajul meu e complet
fictiv. M�am uitat la mulți dirijori
diferiți, dar m�am uitat și la ro�
mancieri, artiști plastici și muzi�
cieni de toate genurile. Este un
film nonliteral. Cred că puterea
este o forță corupătoare, indife�
rent de sex. Cred că ne afectează
pe toți“, spune Blanchett într�un
interviu pentru BBC Radio 4.   

Și muzica are, evident, un rol
important: Todd Field folosește
bine partitura muzicală trauma�
tică a compozitoarei islandeze
Hildur Guðnadóttir – i�ați ascul�
tat coloanele sonore în Sicario și
Joker –, dar și puterea unei mari
orchestre, prin care sunetul de�
vine instrument contrapunctic
reflexiv unor teme majore: om vs.
artist; artă vs. morală; intim vs.
public. Concluzia: filmul nu trage
concluzii, ci ne oferă un imens
spațiu de reflecție. 

Finalul e unul trist, salvat de
scena în care Lydia Tár urmărește
printre lacrimi o veche înregis�
trare cu maestrul ei Lenny Bern �
stein într�unul din episoadele la

Young People’s Concert cu titlul
What Does Music Mean?, comen�
tariu cadențial al ciclului, la fina�
lul Simfoniei a V�a de Ceaikovski:
„Acum putem înțelege cu adevă�
rat care este sensul muzicii. Este
felul în care te simți atunci când o
auzi. În sfârșit, am făcut ultimul
pas, uriaș. Suntem la capăt. Știm
acum ce înseamnă muzica. Și nu
trebuie să cunoaștem multe des�
pre «diez» și «bemol» și acorduri
pentru a înțelege dacă muzica ne
spune ceva. Și cel mai minunat
lucru dintre toate este că nu
există limite pentru diferitele sen�
timente pe care muzica ți le poate
insufla. Unele dintre aceste senti�
mente sunt atât de speciale și de
profunde că nici nu pot fi descrise
în cuvinte. Vedeți, nu putem numi
întotdeauna ceea ce simți. Uneori
putem; putem spune că simțim
bucurie, plăcere, liniște și ce�o
mai fi, dragoste, ură. Dar, din când
în când, avem sentimente care
sunt atât de profunde și speciale
că ne lasă fără cuvinte. Acesta este
motivul pentru care muzica este o
minune, pentru că muzica ne
vorbește numai în note în loc de
cuvinte. Totul e în modul în care
muzica se mișcă. Nu trebuie să
uiți niciodată că muzica este
mișcare, mergând mereu spre un�
deva, sărind și schimbând și cur�
gând de la o notă la alta. Și acea
mișcare ne poate spune mai mul �
te despre modul în care simțim
decât ar putea un milion de cu�
vinte“.  SDC

*Young People’s Concert – What
Does Music Mean?, Leonard Bern-
stein, Original CBS Television Net-
work Broadcast, 18 January 1958

TÁR. AMURGUL ZEILOR.

Cronică de film 
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Cosmin Perța, Ca să nu 
se aleagă praful de toate
„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
fragment din romanul
Ca să nu se aleagă
praful de toate de
Cosmin Perța, în curs
de apariție în colecția
Ego. Proză a Editurii
Polirom.

– FRAGMENT – 

Dodon
De Dodon auzisem de când eram
copil. Toată lumea vorbea despre
el la școală. Tatăl lui era antrenor
de judo la Clubul Elevilor, iar
Dodon ajunsese campion națio �
nal și balcanic de mai multe ori. Și
chiar campion european o dată.
Apoi părinții lui au murit într�un
accident de mașină, s�a lăsat de

judo competițional și a plecat din
oraș. Din ce auzisem, funcționa ca
recuperator în Cluj. 

De câteva zile apăruse din
nou prin oraș și lumea zicea că în�
treabă de mine. Am ales să ignor
informația. Nu știam ce motive
avea să mă caute, dar încercam să
mă feresc de conflicte pe cât posi�
bil. De când fusesem împușcat,
devenisem mai precaut. Sau cel
puțin asta îmi pusesem în cap. 

Când a apărut, jucam fotbal
în curtea liceului, cu niște puști,
după ore. Nu îl văzusem niciodată
pe Dodon în realitate, îi auzisem
doar legenda, dar înțelegeam acum
de ce era așa de impresionant. Era
mare, animalul. Mai mare chiar și
decât mine. S�a apropiat și m�a în�
trebat doar: „Tu ești Samson?“. Nici
n�am apucat bine să aprob din cap
că m�am și pomenit cu un pumn
drept în tâmplă, care m�a buimăcit
câteva secunde. A zis că l�au trimis
valutiștii, apoi m�am pomenit ridi�
cat în aer, mă luase de braț și m�a
aruncat ca pe un sac de cartofi,
dând tare cu mine de pământ.
Noroc că învățasem la karate cum

să cad, altfel mai mult ca sigur că
mi�ar fi rupt coloana. S�a apropiat
și a început să mă lovească cu pi�
cioarele. Am reușit să mă rostogo�
lesc și să mă ridic. Am luat un pic
de distanță și am încercat ceva ce
învățasem la sală, deși niciodată
nu încercasem pe vreun om, „pum�
nul lui superman“. Am sărit și l�am
prins fix în frunte, cu toată greuta�
tea corpului în aer. Am auzit, la
propriu, cum i�a crăpat țeasta. A
făcut „crac“, ca la un pepene copt
pe care îl scapi pe ciment. 

Vântul s�a oprit vreme de câ�
teva secunde și privirea mi�a
căzut pe frunzele de arțar din spa�
tele terenului. Nemișcate. Era
ceva ireal în nemișcarea asta. Ca
și cum s�ar fi oprit timpul. Totul
era nemișcat și eu eram singurul
care se putea deplasa. Ca și cum
aș fi putut atinge în treacăt penele
porumbelului care zburase la
joasă altitudine câțiva metri mai
încolo și înțepenise brusc în aer.
De parcă aș fi putut pleca de acolo
așa cum pleci dintre niște mane�
chine într�un magazin de haine și
să las totul, oprit pentru veșnicie,
în urmă. 

M�am întrebat uneori dacă
nu cumva facem tot ceea ce facem
pentru că nu avem de ales. Adică,
da, mereu pare că avem o opțiune,
însă de multe ori opțiunea aceea
e doar o amăgire, iar de alte ori,
orice ai alege, rezultatul e același.
Oare eu am ales să fiu un om vio�
lent? Mă întreb asta pentru că,
dacă cineva m�ar întreba și aș
putea să aleg, conștient, aș alege
să nu fiu violent. Cu toate astea,
sunt un om violent, orice aș face și
oricât m�aș feri. Cred că există
ceva în trecutul nostru care
declanșează o cale de la care nu te

mai poți abate. Chiar și atunci
când te îndoiești profund de fina�
lul și de corectitudinea drumului
pe care ai pornit, nu mai poți da
înapoi. Ceva din tine te împinge
de la spate, ca pe o mașinuță stri�
cată, cu o roată înțepenită, pe care
un copil încăpățânat o târâie pe
ciment până o rupe. Mereu ai de
ales, spun toți. Dar eu nu simt
asta. Cele mai multe lucruri nu�ți
dau de ales. Până la urmă fiecare
dintre noi e doar un om singur,
față în față cu propriile decizii.
Mai puțin atunci când nu iei cu
adevărat deciziile, nu li te poți îm�
potrivi, viața te ia ca o vâltoare și
trebuie să înoți. Ar fi o opțiune,
da, să nu înoți. Dar fiecare fibră și
celulă din tine va lupta atunci îm�
potriva ta. Când voința moare,
corpul încă mai luptă. Unii dintre
noi nu trăiesc, supraviețuiesc, nu
iau decizii, urmează instincte, nu
au viitor, doar prezent. 

Puștii deja se împrăștiaseră și
pândeau de după copaci. Dodon
era jos. Încă mai respira, dar din
urechi îi curgea sânge. Eu respi�
ram cu greutate, nu simțeam du�
rere, dar simțeam că ceva nu e în
regulă, apoi am început să scuip
sânge. L�am luat pe Dodon în

cârcă și am ieșit din curtea liceu�
lui. Spitalul era aproape, la vreo
300 de metri. 

Le�am spus doctorilor de la
urgență că eram amândoi pe
podul de sârmă de la dig, ne�am
prostit, ne�am dezechilibrat și am
căzut amândoi pe bolovani, eu pe
o parte, el în cap. 

M�au internat și mi�au pus
ghips toracic, aveam patru coaste
rupte. Știam că valutiștii sunt încă
în spital, așa că noaptea am înce�
put să�i caut prin saloane. I�am
găsit pe amândoi într�o rezervă.
La cât ghips aveau, nu s�ar fi pu �
tut, oricum, mișca, așa că doar au
privit cu groază. Am început să
mă joc cu branula unuia dintre ei,
amenințându�i să tacă din gură și
să stea cuminți, că�i rup vena. Le�am
spus că Dodon e în comă și să facă
bine când ies de aici să plece și ei
din oraș. Data viitoare aveam să�i
omor și pe ei, și pe oricine aveau
de gând să trimită după mine. Nu
glumeam. 

Ei au ieșit în câteva zile. Eu
am mai stat. Când mi�au dat și
mie drumul, am aflat că și�au vân�
dut casa și s�au mutat. 

Dodon n�a mai ieșit din co �
mă. SDC

CARTEA
„Ca să nu se aleagă praful de toate, Cosmin Perța îl
inventează pe Samson. Puternic precum personajul
biblic, pornind o adevărată vendetă, Samson se ia la
trântă cu inegalitățile și nedreptățile unei lumi gu�
vernate de zeii nemiloși ai tranziției românești. O
forță care te va molipsi!“ (Andrei Dósa)

„Prin acest microroman, Cosmin Perța introduce în
proza română contemporană un personaj inedit, si�
tuat la granița subțire dintre antierou și supererou.
Rezistent la orice tip de durere fizică, Samson pare

condamnat la o suferință interioară continuă, un
Sisif modern în România anilor ’90.“ (Victor Cobuz)

„Incitant, alert, cu scene tari, demne de un video
game sângeros, romanul lui Cosmin Perța revitali�
zează în mod strălucit ideea de antierou într�o lume
abrutizată și incomodă.“ (Dan�Liviu Boeriu)

„România anilor ’90. Eroul romanului, Samson, sunt
eu, e Cosmin, e o întreagă generație care a supra �
viețuit celor mai ciudați ani din istoria recentă nu
doar a României, ci a unei întregi regiuni aflate la pe�
riferia Europei, Statele Unite ale Violenței.“ (Bogdan�
Alexandru Stănescu)

AUTORUL
Cosmin Perţa (n. 1982, Vișeu de Sus, jud. Maramureș) este poet,
prozator și eseist. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii
„Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Și-a continuat studiile în literatură
la Universitatea din București, cu un master în literatura
contemporană, obţinând ulterior titlul de doctor cu o lucrare de-
spre literatura fantastică est-europeană. A publicat mai multe ro-
mane și volume de eseuri, povestiri și poeme. În 2012 a obţinut
premiul Tânărul prozator al anului. Fragmente din opera sa
poetică au fost traduse în 16 limbi. În prezent este lector la Uni-
versitatea Hyperion din București.
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PS Macarie Drăgoi, lansare de carte 
la Iași: În misiune pe tărâmul vikingilor.
Mărturiile unui episcop pelerin
Marți, 7 februarie, ora
17.30, în Sala „B.P.
Hasdeu“, Biblioteca
Centrală Universitară
„Mihai Eminescu“ din
Iași (str. Păcurari, 
nr. 4), va avea loc
lansarea volumului 
În misiune pe tărâmul
vikingilor. Mărturiile
unui episcop pelerin,
semnat de PS
Macarie Drăgoi,
Episcopul românilor
din Europa de Nord.

l Invitați, alături de
PS Macarie Drăgoi:
l Părintele Constantin

Sturzu, purtătorul de cuvânt 
al Mitropoliei Moldovei 

și Bucovinei

l Grigore Ilisei, scriitor 
și jurnalist

Despre carte
Iubite cititorule, întâmplările

și oamenii pe care i�am cuprins în
aceste mărturii mi�au pătruns în
suflet și au rămas în memoria
afectivă a celor cincisprezece ani
petrecuți deja în misiune pe tărâ�
murile vikingilor. Din marile ter�
minale ale aeroporturilor, de�a
lungul numeroaselor călătorii
prin aer, pe apă sau pe uscat și al
întâlnirilor providențiale cu frații
și surorile de credință cu care am
împărtășit bucurii și dureri, am
simțit întotdeauna prezența Atot�
milostivului Dumnezeu. În lu�
cruri care aparent sunt mici și
smerite: surâsul unui copil după
Cuminecare, sufletul străluminat
de pocăință al unui muribund,
bucuria regăsirii celuilalt în ipos�
taza de „aproape“, deși acasă ne
era străin, și altele. Am experiat în
toate acestea pronia lui Dumne�
zeu, care ne răscolește uneori su�
fletele spre a ne reaminti de cerul
din noi. În cei doi ani haotici ai

crizei pandemice am avut nedori�
tul răgaz de a cugeta și de a rea�
duce la lumină multe asemenea
amintiri de suflet provenite din
trăirile, împlinirile, greutățile și
încercările mele de episcop pele�
rin în diaspora românească din
Europa de Nord și din alte locuri.
Și m�am gândit că ar fi de folos să
le aștern în scris, spre a le îm �
părtăși cu tine, ca într�o convor�
bire de taină la ceasul de acum. Să
așez toate aceste înscrisuri ale
„degetului“ lui Dumnezeu și îna �
intea inimii tale, spre pildă, pen�
tru a�ți reaminti la rându�ți, în
propria ta existență, multiplele
prilejuri în care L�ai trăit pe Cel ce
este în împrejurările concrete ale
vieții. Iar prin acest volum de
mărturii nădăjduiesc să deschid o
modestă cale spre înțelegerea ge�
nerală a spiritualității creștine în
contextul modernității, în special
a Ortodoxiei boreale, pe care am
cunoscut�o dinlăuntru.

Al tău părinte, frate și prieten
în Hristos,

† Episcopul Macarie

MACARIE DRĂGOI (la Botez,
Marius�Dan), născut la 9 mai 1977
în Căianu Mic, jud. Bistrița�Nă�
săud. A crescut în satul Sperme�
zeu, unde a urmat clasele prima�
re. Clasa a VIII�a a urmat�o la Cluj.
Absolvent al Seminarului Teolo�
gic Ortodox „Sfântul Mitropolit
Dosoftei“ din Suceava (1991�1996)
și al Facultății de Teologie a Uni �
versității „Babeş�Bolyai“ din Cluj�
Napoca (1996�2000); studii apro �
fundate, secția Teologie�Istorie, la
Facultatea de Teologie din Cluj�
Napoca (2000�2001) și studii de
specializare la universitățile Leeds
și Durham (2004�2005). Doctor în
Teologie și în Istorie. A fost secre�
tar al Mitropolitului Bartolomeu
Anania (1998�2003), redactor la
Radio Renașterea din Cluj�Napoca
(1999�2002) și Radio Reîntregirea
din Alba Iulia (2003�2005). În pe�
rioada studiilor în Anglia a înte�
meiat prima parohie românească
din nordul Marii Britanii, la Mir�
field�Leeds. La 5 martie 2008 a fost
ales Episcop al Episcopiei Orto�
doxe Române a Europei de Nord
de către Sfântul Sinod al BOR. În

prezent, îi păstorește pe românii
ortodocși din Europa de Nord,
pentru care a înființat noi parohii
cu mai multe biserici proprii și
centre cultural�catehetice. A înte�
meiat Centrul pentru tineret
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare“
(CTSM), Centrul de pelerinaje
„Sfântul Cuvios Antipa de la
Calapodești“ și alte centre social�fi�
lantropice. A fondat revista epar�
hială bilingvă „Candela nordului“, cu
suplimentele „Candela de duminică“
și „Candela copiilor“ și editura Feli�
citas, a instituit ordinul pentru mi�
reni și clerici „Crucea Nordului“ și
alte ordine episcopale. În 2010, îm�
preună cu teologii ortodocși suedezi
din Stockholm, a întemeiat Centrul
de Studii Ortodoxe din capitala Sue�
diei, cu o editură proprie, Anastasis.
A publicat volume și studii pe teme
teologice, istorice și etnologice, pre�
cum și numeroase articole, recenzii
și interviuri în periodice bisericești
și de cultură. De același autor, la Edi�
tura Polirom a apărut 10 ani cu mi�
tropolitul meu, Bartolomeu Anania
(1998�2008). Amintiri la capătul do�
rului (2021). SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Deși scriitoarea J.K. Rowling nu are
nici un amestec în realizarea jo �
cului video Hogwarts Legacy, apro �
piata lansare a acestuia a fost ținta
unei aprigi campanii de boicot din
partea activiștilor „trans“, pentru
care populara romancieră brita�
nică a devenit în ultimii ani „dia�
volul întrupat“.

„Vina“ lui Rowling, se știe, este
cea de a fi rezistat public actualei
obsesii fanatice de a impune o ha�
lucinantă ideologie „transexuală“,
care a mers până acolo încât a dus
la rescrierea definițiilor de dicțio �
nar a cuvintelor „femeie“ și „bărbat“.
Ca înverșunată apărătoare pu blică
a drepturilor femeilor și a „realității
sexului biologic“, Rowling a devenit
ținta de predilecție a acestor fa �
natici activiști și, din păcate, a mul�
tor persoane publice care, din frică

și/ sau oportunism, se declară de
acord cu această ideologie.

În ultima vreme s�a vorbit mult
despre pățania interpretului lui
Luke Skywalker, actorul Mark Ha�
mill, el însuși un promotor al idei�
lor de stânga care agită lumea
pop�culturală. Numai că recent
Hamill a fost eviscerat online pen�
tru vina de a fi dat like unei pos�
tări a doamnei Rowling. În fața
reacției furibunde a activiștilor,
Hamill, în loc să dovedească cu�
rajul de cavaler Jedi al scriitoarei
britanice, a preferat să se încurce
în scuze și explicații.

Totuși nu este greu să fii de
acord cu J.K. Rowling, chiar dacă
devii ținta online a fanaticilor, și
asta pentru că nu toată lumea este
dispusă să renunțe la propriile
con vingeri pe altarul ideologiei.

De exemplu, în cazul jocului Hog�
warts Legacy, toată campania fu�
ribundă nu a avut rezultatul scon�
tat: jocul, ce poate fi precomandat,
este pe primul loc în clasamentul
celor mai populare platforme de
gaming și până și unul dintre ad�
versarii publici ai doamnei Row�
ling a fost forțat să constate că „jo�
cul se va vinde bine“. Însă e de
re marcat nivelul ridicat de toxici�
tate care a fost atins în timpul
acestei campanii de boicot. Multe
forumuri dedicate jocurilor video
au interzis discuțiile despre Hog�
warts Legacy, actorii care au dat
voce personajelor din joc au fost
hăituiți și, în unele cazuri, siliți să�
și declare public adeziunea la
mișcarea trans (de exemplu, Se�
bastian Croft), presiuni imense au
fost exercitate asupra angajaților
din industria jocurilor. Luna tre�
cută, de exemplu, Kara Lynne, an�
gajată pe poziția de community
manager al unui popular magazin
de jocuri, a fost concediată la pre�
siunile activiștilor trans după ce
a lăudat public Hogwarts Legacy.

Aceeași campanie se desfășoa �
ră, de mai multă vreme, și în lu�
mea exterioară jocurilor video.
Pentru că Harry Potter, cărțile și
filmele, nu pot fi „anulate“, lumea
este îndemnată să șteargă numele
lui Rowling de pe ele, așa cum a
făcut, de exemplu, artistul cana�
dian Laur Flom. Site�ul dedicat cul�
turii pop wegotthiscovered.com își
pune problema dacă „poți să te
bucuri de Hogwarts Legacy dacă
nu ești fan Rowling“ și sugerează
că, dacă vrei neapărat să îl joci, poți
„reduce impactul negativ al lui
Rowling“ cumpărând jocul la mâna
a doua și abținându�te să spui ceva
online despre el.

Însă mulți remarcă faptul că
această „Rowlingfobie“ devine tot
mai asemănătoare cu atitudinea
fanaticilor musulmani față de
Salman Rushdie. Rowling este
descrisă public aproape ca un
„blasfemiator“, cărțile ei au fost
arse în public, iar filmări cu aceste
arderi au devenit, într�o vreme, un
mic trend pe TikTok, se proferează
amenințări publice la adresa scrii�
toarei. În iulie anul trecut, un ac�
tivist trans a publicat pe Twitter
adresa familiei Rowling însoțită

de imaginea unui manual de făcut
bombe, altul i�a transmis public
„vei fi următoarea“, după atentatul
ratat asupra lui Salman Rushdie.
Și toate acestea neluând în calcul
milioanele de mesaje obscene sau
amenințătoare proferate pe rețe �
lele sociale. Chiar și tinerii actori
din filmele cu Harry Potter (care
își cam datorează cariera și averea
operei lui Rowling) au atacat�o pu�
blic, în vreme ce vedete mature care
au apărut în filme (ca Ralph Fien�
nis, Helena Bonham�Carter sau
Robbie Coltrane) i�au luat public
apărarea.

În fața acestei nebunii, J.K.Row�
ling rămâne neclintită și declară
că puțin îi pasă de cei care nu o
aprobă, insistând că încercările din
ultima perioadă de a redefini fe�
meia se bazează numai pe spai ma

de activiștii transexuali ceea ce, în
opinia ei, reprezintă „adevărată mi�
soginie“. De fapt, așa cum subli�
niază „The Spectator“, Rowling nu
a atacat niciodată comuni tatea
trans, numai s�a opus nebuniei
ideologice din ultima vreme. Este
amintit momentul în care o jur�
nalistă, E.J. Rosetta, primind sar�
cina să compileze o listă de afir �
mații „transfobice“ făcute de Row� 
ling, nu a găsit nici una. „Ar deți vră�
jitoarea care nu trebuie“, a comen�
tat ziarista.

Între timp, Rowling dovedește
că nu face numai declarații în
sprijinul convingerilor ei. Recent,
ea a finanțat cu sute de mii de lire
fuga din Afghanistan a peste o
sută de avocate și a familiilor lor,
aflate în pericol de a fi ucise de
către talibani. SDC

Un rug care nu arde pentru
vrăjitoarea Rowling



producției Netflix. „Era clar că n�
avea nici o legătură cu Cowboy Be�
bop“, a explicat regizorul japonez,
care a povestit mai multe peripeții
neplăcute cu producătorii ameri�
cani survenite de�a lungul carierei
sale. O altă adaptare americană a
unei manga de succes, Dragon�
ball: Evolution, l�a enervat atât de
tare pe autorul original, Akira To�
riyama, încât acesta s�a simțit
obligat să producă repede o nouă
serie, Dragon Ball Super, pentru
a repara cât de cât dezastrul rea�
lizat de yankei. SDC
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DRAGOȘ COJOCARU

ÎNTOARCEREA LUI
MURAKAMI

Celebrul autor japonez Haruki
Murakami va publica pe 13 aprilie,
în Japonia, primul lui roman,
după șase ani de absență, a anun �
țat editura niponă Shinchosha,
care nu a dezvăluit nici titlul, nici
subiectul cărții. De asemenea, edi�
tura a evitat să dezvăluie și datele
când vor apărea primele traduceri
ale romanului, precizând doar că
manuscrisul în limba japoneză
are 1.200 de pagini. La 74 de ani,
Haruki Murakami este unul din�
tre cei mai apreciați autori japo�
nezi, cu o operă tradusă în peste
50 de limbi. Dar, deși atât el, cât și
opera lui se bucură de o mare po�
pularitate, scriitorul nipon se fe �
rește de această celebritate și apa �
re doar rareori în public. În afara
unei emisiuni de radio difuzată
regulat în Japonia, al cărui anima�
tor este, Murakami evită să se ex�
prime asupra altor chestiuni în
afara cărților sale, „pentru că asta“,
spune el, „ar cere o profundă refle �
xie și o alegere foarte precisă a cu�
vintelor“. O bibliotecă dedicată
scriitorului, care adună laolaltă ma�
nuscrisele și discografia lui, a fost
inaugurată în 2021 în campusul
universității Waseda din Tokio.

FĂRĂ TURNEE PENTRU
RUSHDIE

O nouă carte de Salman Rushdie,
Victory City, apare în librării în
2023, dar scriitorul în vârstă de 75
de ani nu va participa la nici un tur�
neu de promovare a volumului. Vic�
tory City este prima pro duc ție a lui
Rushdie după ce autorul a su �
praviețuit încercării de asasinat ce
a avut loc anul trecut, la New York.
Rushdie, care în prezent se reface
în urma atacului, nu va apărea în
public, dar a ținut la curent cititorii
cu munca la carte pe conturile lui
de social media și, recent, a postat
imagini cu coperțile volumului.

TINEREȚEA LUI DEXTER

Noul serial Dexter: New Blood, in�
spirat din romanele lui Jeff Lindsay,
nu va avea parte de un al doilea se�
zon, în ciuda succesului înregistrat
la difuzarea în streaming din 2021.
În schimb, franciza va continua cu
o altă serie, de data aceasta un pre�
quel. Este o idee la care se lucrează
în prezent la studiourile Paramount
și nu se știe când va vedea lumina
micilor ecra ne. În același timp, 

serialul de acțiune Terminal List,
care s�a bucurat de un uriaș suc�
ces de public (în ciuda criticilor
care l�au devastat de pe poziții
strict ideologice), revine cu un nou
sezon, ba și mai mult, cum stu�
diourile Prime Video intențio nea �
ză și realizarea unui al doilea se�
rial, derivat, în paralel.

UN EȘEC CÂT PĂMÂNTUL 
DE MIJLOC

În ciuda laudelor pe care și le�au
adus în presă, realizatorii seriei
Amazon The Rings of Power, bazată
pe opera lui J.R.R. Tolkien, au înre�
gistrat un eșec usturător. Este un
lucru pe care milioane de fani ai
universului lui Tolkien l�au afirmat
de la început, dar care a fost per�
manent negat de către studiouri.
Acum însă agenția Nielsen a dat
publicității listele cu cele mai ur�
mărite serii în streaming ale anului
2022 și Rings of Power nu apare în
primele 15 poziții pe nici o listă a
celor mai vizionate seriale de anul
trecut. Mai grav, el este întrecut pe
lista celor mai urmărite serii de pe
canalul Prime Video al Amazon de
un serial, The Boys, produs de
aceleași studiouri. Conform datelor
Nielsen, cele mai urmărite seriale
de anul trecut au fost, în ordine,
Stranger Things (cu 52 de miliarde
de ore vizionate în total), nelipsitul
NCIS (28 miliarde), Cocomelon,
Ozark, Encanto, Anatomia lui Grey,
Minți criminale, Bluey, Fetele Gil�
more și Seinfeld.

NU NE PLAC ADAPTĂRILE
VOASTRE

În foame de subiecte pentru „con �
ținutul video“ pe care îl produc,
studiourile americane realizează
deseori remake�uri ale unor filme
și seriale de succes din trecut, dar
calitatea noilor producții este de
cele mai multe ori foarte slabă. Fie
din obsesia de a rescrie originalul
de pe poziții ideologice, fie din
lipsă de talent, aceste remake�uri
sfârșesc prin a�i enerva pe creato�
rii filmelor originale. Recent, 
Apple TV a dat undă verde reali�
zării unei serii pe baza filmului
Time Bandits, scris și regizat de
Terry Gilliam în 1981. Serialul este
turnat în Noua Zeelandă de către
un regizor exagerat de apreciat de
elitele Hollywoodului, Taika Wai�
titi. Surse din culise spun însă că
Gilliam a fost invitat în decembrie
pe platouri și s�a enervat atât de
re pede, încât și�a încheiat vizita
mult mai rapid decât era prevăzut,
declarându�se extrem de dezamă�
git de felul în care Waititi i�a adap�
tat filmul. 

În același timp, adaptarea
Netflix a unuia dintre cele mai po�
pulare anime, Cowboy Bebop, a
fost un asemenea eșec de public
și critică, încât serialul a fost anu�
lat la numai trei zile de la pre�
mieră. Recent, Shinichirō Wata�
nabe, realizatorul originalului, a
declarat într�un interviu pentru
„Forbes“ că n�a rezistat să vadă
mai mult decât primele scene ale

PE SCURT
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În urmă cu exact 50 de ani, pe
30 ianuarie 1973, formaţia
KISS dădea primul concert din
carieră, un concert despre
care nu se poate spune că a
fost un succes.

DRAGOȘ COJOCARU 

Prima întâlnire dintre viitoarea
formație de senzație și public s�a
petrecut la Popcorn Club, în car�
tierul Queens din New York, iar
cei patru rockeri s�au produs în
fața unei „mulțimi“ de mai puțin
de zece persoane. Basistul Gene
Simmons avea să își amintească
mai târziu că pentru cele două re�
citaluri din acea seară, formația
avea să fie plătită cu suma de doar
50 de dolari.

Însă, în ciuda acestui debut nu
foarte încurajator, cei patru mem bri
ai trupei (care, pe atunci, îi număra
pe Paul Stanley, Gene Sim mons, chi�
taristul Ace Frehley și bateristul
Peter Criss) au ajuns la concluzia că
au în ei acel „ceva“ care să îi facă să
meargă mai departe. Această încre�
dere în propriile forțe avea să ducă
KISS, în numai câțiva ani de la acest
debut umil și umilitor, la succesul
pe care îl ținteau.

În 1973, KISS se formase după
ce Stanley și Simmons îi recruta�
seră pe ceilalți doi componenți cu
scopul de a „construi formația pe
care n�am văzut�o niciodată în
concert“. Imediat după înființare,
managerul lor i�a părăsit decla�
rând că muzica lor „este cea mai
mare porcărie pe care am ascul�
tat�o vreodată“. Simmons a pre�
luat sarcinile de manager și a
bătut palma cu Popcorn Club
pentru trei seri de concerte în
schimbul sumei de 150 de dolari.
Tot atunci s�au decis și asupra nu�
melui, iar Paul Stanley a mâzgălit
pe pozele de la intrarea în club
prima versiune a logoul formației
care, între timp, a devenit unul
dintre cele mai cunoscute logouri
din lume. 

„Asta n�a prea contat pentru
spectacol în sine, căci publicul era
format probabil din trei oameni:
soția lui Peter, o fată numită Jan, cu
care ieșeam pe atunci, și prietena
ei“, își amintește Simmons în cartea
lui de memorii Kiss and Make�Up.
În schimb, în acele prime concerte,
KISS au cântat câteva dintre pie�
sele care aveau să atragă curând
atenția publicului asupra lor, piese
precum Deuce, Black Diamond
sau Watchin’ You.

Ace Frehley rememorează și
el acest debut în cartea lui de 

memorii, descriind o scenă mi�
nusculă în care membrii trupei se
tot izbeau unii de ceilalți, iar pu�
blicul era format doar din cunos �
cuți. „O altă trupă s�ar fi simțit
atât de umilită încât s�ar fi lăsat
de cântat, dar noi n�am fost deloc
des curajați. Dimpotrivă, am cân�
tat ca și cum sala era plină până la
refuz și, după concert, am văzut că
suntem exact formația care do�
ream să fim. Eram foarte mândri
de noi, toți eram asudați, dar ofe�
risem concertul vieții noastre în
fața a numai patru oameni“, po �
vestește Ace Frehley.

Pentru vocalistul și chitaristul
Paul Stanley însă, acest prim con�
cert i�a dat cheia viitorului succes,
atunci când a înțeles că grupului îi
lipsea, deocamdată, acea atitudine
pe scenă care să inducă privitori�
lor „o senzație de măreție“. „Nu era
imaginea pe ca re doream ca trupa
să o proiecteze“, explică Stanley. 

„Percepția este realitate. Și am
înțeles că erau trei tipi pe o scenă
din Queens care nu știau cum să
se lege cu publicul. Vrei să ai un
succes monstru? Lasă impresia
corectă, oricâtă de multă lume ar
fi în sală! Interacționează cu pu�
blicul care și cum ai cânta la Ma�
dison Square Garden.“

Stanley a dovedit că avea
drep tate. Cu multă perseverență,
în ciuda debutului minuscul, KISS
avea să ajungă în numai patru 
ani să umple uriașa arenă Madi�
son Square Garden, ca și multe

stadioane peste tot în lume. De
fapt, spune Stanley, efectele aces�
tei atitudini, de a cânta de fiecare
dată ca și cum ar fi cel mai impor�
tant concert din carieră, s�au
văzut imediat. În cea de a treia și
ultimă seară la Popcorn Club, sala
era arhiplină. Culmea este că o în�
registrare de slabă calitate a aces�
tui live există și poate fi găsită pe
YouTube.

Astăzi, KISS este una dintre
cele mai populare, mai influente
și mai de succes formații din isto�
ria muzicii rock, cu peste o sută de
milioane de discuri vândute în în�
treaga lume. 

După jumătate de secol de ca�
rieră, cei patru KISS au pornit în
2019 în turneul lor final, care, iată,
nu s�a terminat nici în ziua de azi
(deși managerul lor susține că,
totuși, va ajunge la final anul
acesta). SDC

Cum a descoperit KISS
secretul succesului

Un lucru pe care eu, Bobi (n.r. 
numele real Emanuel�Gabriel
Dumitraș, Bobi fiind pseudoni�
mul), nu�l prea înțeleg, este folo�
sirea din ce în ce mai abuzivă a
notelor de redacție (n.r. explicații
date de către redacție, de fapt de
către redactor). Ajung să cred că
unii oameni nu dețin destule
competențe de scriere coerentă.

Când mi s�a propus să scriu aici
(n.r. „Suplimentul de cultură“,

săptămânal lansat în 13 noiem�
brie 2004 de Editura Polirom și
„Ziarul de Iași“, care de�a lungul
celor 19 ani de apariție a urmat o
politică editorială unică în peisa�
jul presei culturale, urmărind în
primul rând actualitatea cultu�
rală și promovând cultura tânără)
am acceptat cu drag, fiindcă mă
știam capabil de a scrie, cu cap și
coadă, texte solide. Lucrările mele
de control la limba și literatura
română din școala generală (n.r.
fosta Școala Generală nr. 5 din
Dorohoi, județul Botoșani, actual�
mente denumită Școala Gimna�
zială nr. 5 „Spiru Haret“, situată pe
strada Locotenent Olinescu, nr. 2)
nu au cunoscut culoarea roșie

decât în partea din stânga sus,
unde stiloul profesorului căpă�
tase deja reflexul de a scrie numă�
rul lui Hagi (n.r. Gheorghe Hagi,
marele fotbalist român, care a ju �
cat purtând tricoul cu numărul 10,
iar în cazul de față este vorba des�
pre nota 10). Ca un copil în dimi �
neața de Crăciun (n.r. 25 decem �
brie, Emanuel�Gabriel Dumi traș
fiind ortodox de rit nou), domnul
profesor dădea deoparte lucrările
colegilor mei ca pe niște hârtii de
ambalaj, pentru a ajunge la scrie�
rea mea, pe care o privea ca pe un
cadou mult visat. O caracterizam
pe Agripina (n.r. eroina principală
a nuvelei La vulturi, scrisă de Gala
Galaction) în niște nuanțe de 

expresie care o făceau să pară țara
însăși, care în momente de res �
triș te își aduna toate resursele
pen tru a�și salva fiii din fața unui
nou val de cotropitori (n.r. sol �
dații Imperiului Otoman). Sub
penița mea, Ilie Moromete (n.r.
hai, că pe el sigur îl știți, este dom�
nul a cărui caracterizare v�a picat
ca subiect la bacalaureat) deve�
nea un tată și soț responsabil și
iubitor, cu limitările impuse de
contextul economic și social în
care s�a dezvoltat ca om.

Concluzia articolului meu de
azi este că aici (n.r. te rugăm să
recitești n.r. de la începutul para�
grafului al doilea) vor publica
doar oameni cu osatură literară

densă, puternică, dar și elastică.
Vor dăinui în timp rubricile inte�
resante, consistente și coerente,
precum a mea, cu texte peste care
nici o redacție sau redactor nu va
considera necesar sau oportun să
adauge note. SDC

Despre bunele relații dintre autori și redacții

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

800


	800_sdc_01.pdf
	800_sdc_02
	800_sdc_03
	800_sdc_04
	800_sdc_05
	800_sdc_06
	800_sdc_07
	800_sdc_08
	800_sdc_09
	800_sdc_10
	800_sdc_11
	800_sdc_12
	800_sdc_13
	800_sdc_14
	800_sdc_15
	800_sdc_16

