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ENGLEZII
MĂNÂNCĂ
THRILLER PE PÂINEJumătate de viață, cel

mai recent tradus roman
al scriitoarei catalane
Care Santos, este una
din acele cărți cu aer
melancolic-almo -
dovarian. 

Genurile polițist și thriller o
duc cel mai bine în ultimul
an în librăriile engleze,
rezultă din datele făcute
publice la The London
Book Fair.
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Luni, 16 aprilie, la ora 19.00, la Teatrul Odeon, va avea
loc cea de-a XII-a ediție a Galei Premiilor revistei
„Observator cultural“, în cadrul căreia vor fi acordate
premii la șase categorii: „Critică/ Istorie și teorie
literară“, „Proză“, „Poezie“, „Eseistică/ Publicistică“,
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Alte și alte ghidușii făcute de ai
noștri pe tot cuprinsul țării, dar
și în străinătate.

Frumosul ținut al Vasluiului se
bucură pe nedrept de o faimă rea.
Foarte urât a ajuns presa centrală
să relateze întâmplările care îi au
în prim�plan pe bieții vasluieni.
Iată de pildă acest – nici nu știu
cum să�i zicem – exemplu de la
Știrile Pro TV. Titlu:Viol în Vaslui.
Și�a văzut fosta iubită ducând bă�
legar cu căruța și nu a mai rezistat
ispitei. Nu e bine așa! 

Dubiosul site rtv.net a încer�
cat să dea o veste bună românilor,
dar din păcate tot ce s�a putut în�
cropi a fost: Vine, vine vara, cu
alaiul ei din termometre! 

Fiecare gazetă a marcat și ea
Paștele cum s�a priceput. De la
mare distanță, cea mai frumoasă
figură a făcut�o „Răsunetul“ (da,
există „Răsunetul“, poate fi găsit la
www.rasunetul.ro). Titlu: Dragi
cititori ai ziarului Răsunetul, o
știre extraordinară: Hristos a în�
viat! 

Și în tot acest timp un alt site,
de chiloțăreală de această dată, își
anunță cititoarele că ar fi bine să
mănânce muci, fiindcă mucii con �
sumați cum se cade previn apa �
riția HIV�ului (!) în organism, dar
și a ulcerului. 

O tragedie s�a întâmplat în
orașul italian Triste. O româncă 
s�a săvârșit în urma unui groaznic
accident – a căzut de la o înălțime

de zece metri la intrarea într�o ga�
lerie rutieră subterană. De ce s�a
întâmplat una ca asta? Pentru că
românca se întindea să dea de
mâncare unui grup de capricioase
pisici maidanezi. Șaizeci și una de
pisici mai exact îngrijea românca,
au notat jurnalele din peninsulă.
Aveți și dumneavoastră grijă, oa�
meni, că uite unde se poate ajun �
ge de la dragoste de mâțe...

Regretabilul post TV Antena
3 nu mai știe cum să�și țină teles�
pectatorii captivi. Așa se face că
au ajuns să titreze: Statul paralel
a băgat zâzanie și între lăutari. 
Să�ți fie rușine, stat paralel! 

Ne�am făcut din nou de baf�
tă în peninsulă. La Taranto, cara�
binierii numai ce au oprit o 

camionetă cu numere românești.
Uitându�se dânșii în interiorul ca�
mionetei, ce le�a fost dat să vadă?
Furaseră ai noștri panouri foto�
voltaice în valoare de 15.000 de
euro. Păcat, nici în Săptămâna
Mare nu s�au putut abține să nu
pună mâna să ia... 

Și, în tot acest timp, alți trei
români se aflau nu departe de Na�
poli la furt de cupru. Doi au reușit
să scape, pe unul l�au înhățat co�
poii italieni. Tot așa, înainte de
Sfintele Paști.

Dar se fură și la noi în țară, 
nu vă faceți griji! O brăileancă la
aproape șaptezeci de ani a um�
blat a doua zi de Paști într�un 

supermarket, să mai completeze
masa de Sărbători. A luat, n�a plă�
tit, a plecat, au prins�o sticleții.
Sexagenară și punea mâna să fure
din supermarket!

Atenție! În toată Moldova a
luat avânt o nouă escrocherie. Vin
escrocii la ușă și ca lupul, cumă �
trul caprei din capra cu trei iezi,
spun mieros cuvinte îmbietoare.
Ce spun escrocii: v�am adus un
pachet de la ruda dumneavoastră
din Italia. Merg aproape la sigur,
pentru că cine nu are astăzi, mai
ales în Moldova, o rudă în Italia?
Și, după ce le deschideți ușa, fac
prăpăd. 

Se numește metoda Comisio�
narul româneasca asta. Cel ce
aduce pachetul vă taxează pentru
el cât nu face, mai ales că de obicei
nu vă alegeți decât cu pachet cu
nimic. Fură ăștia ceva ce nu s�a
mai pomenit, zici că sunt din Gu�
vern sau măcar din Parlament. Nu
le deschideți! 

Din păcate, de această dată
nu avem nici o veste de la Buzău.
De ce, Buzău? Ce e cu tine? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Incredibile de triste noi
întâmplări cu români

Chiar mă întrebam când o să în�
ceapă puhoiul de comentarii is�
terice ale celor care�și trăiesc
timpul liber în mall despre cei
trei oameni care au murit pe
munte, în Făgăraș. 

Văd că a dat startul Mîndruță,
care nu�i tocmai mallist, ci doar
un bișnițar de opinii de mall (știu
prea bine, că�l aud zilnic în
mașină, când mă întorc de la ser�
viciu). Mare bolovan! Ca și cum
pe bicicletă – cum merge Mân �
druță – nu te expui unor riscuri
foarte mari. Să pedalezi cu bici�
cleta prin trafic – o știu din expe �
riență – prezintă cam același risc
cu a muri pe munte. Nu înseamnă
că nu mai mergem cu bicicleta
sau că nu�ți mai înveți copiii să
facă asta.

Cei trei oameni care au murit
pe munte aveau experiență, știau
la ce riscuri se expun și erau per�
fect conștienți că o bucurie aparte

de a trăi altfel te poate și omorî, la
o adică. E o prostie să�i judecăm
cu mintea babei Floarea sau a
pensionarilor de cartier. Sau cu a
presei necrofage.

***

Am văzut film pe HBO cu Char�
lotte Rampling și mi�am adus
aminte o fază: eram la Berlin pen�
tru Premiile Academiei Europene
de Film, mi�am aruncat bagajul în
camera de hotel și�am ieșit la o

țigară. La întoarcere, când am in�
trat în lift, mai era o femeie. I�am
zis „Hello“, mi�a răspuns dând
ușor din cap. Apoi așa, după ce 
i�am văzut față, am intrat la bănu�
ieli: „Băi, eu o știu pe femeia asta
de undeva. Aaa, da, am văzut�o si �
gur măcar în vreo două filme“.
După care m�am uitat în tăcere la
vârful papucilor, mi�am aranjat
discret gulerul cămășii și i�am
spus „Bye“ la ieșirea din lift. Și mi�a
răspuns politicos tot cu o ușoară
mișcare a capului. Apoi am văzut�o
pe scenă la decernarea premiilor
și i�am aflat numele: Charlotte
Rampling. Și de�atunci îi țin min �
te numele.

***

Eram student pe când am auzit
povestea că se vor monta în stații
panouri de afișaj cu orarul sosirii
autobuzelor/ tramvaielor, la noi
în oraș. Văd în presă că a fost re�
luată. Dar că mai durează și că,
oricum, nu vor fi panouri în toate
stațiile. Păi, tăticule, băgați un
banal GPS pe mijloacele de trans�
port în comun, conectați�le la o

banală aplicație și vedem noi sin�
guri pe telefon cât mai e până
apare tramvaiul, până iese poves�
tea cu panourile, cu licitația, cu
montajul.

***

Recunosc, m�am enervat puțin
„răsfoind“ diverse comentarii de
la sfârșitul unor diverse articole
online. Nici nu contează pe ce su�
biect. Și�s pe punctul de a trage
concluzia că tocmai noul sistem
de după Revoluție – mai mult sau
mai puțin capitalist – a împlinit
pentru români o seamă de idea�
luri comuniste. „Cei mulți“, „noi“
(a se înțelege poporul), „muncito�
rii“, „pensionarii“, „țăranii“, pe scurt,
„oamenii simpli“ sunt acum la pu�
tere. Și totuși se plâng întruna de
situația țării.

Păi, fraților, eu nu înțeleg. Nu
voi, „cei mulți“, stabiliți acum pe
bune cine ne conduce patria? Nu
voi, „cei mulți“ – prin mulțimea
voastră denumită audiență –,
stabiliți ce trebuie să ne placă,
care e interesul public, la ce emi�
siuni ne uităm, ce ziare citim, ce

muzică ascultăm? În comunism
se vehicula doar ipocrit ideea că
voi aveți puterea, că voi puteți ho�
tărî. Astăzi, chiar o faceți. Nu vă
plac liderii? I�ați ales liber, demo�
cratic. Vă nemulțumesc? Doar voi
îi puteți schimba. Nu vă plac ma�
nelele, cancanurile, telenovelele,
certurile etc.? Mă tem că e doar o
declarație. Audiențele demons�
trează, matematic, contrariul.

Și�n primul rând există ma�
rele ideal comunist împlinit de
capitalism: „oamenii simpli“ își
pot da cu părerea, public, despre
orice, fie că știu au ba despre ce e
vorba. 

Și dacă aceștia vor consideră
într�o bună zi, în baza a ceea ce
văd cu proprii lor ochi, că Soa�
rele se rotește în jurul Pământu�
lui, pentru că�s mai mulți, așa va
fi. Dacă va apărea vreun neghiob
care să susțină că contrariul, o 
să și�o ia caldă de la „oamenii
simpli“.

Și�atenție, „oameni simpli“
indignați, nu spun că n�aveți voie
să vă dați cu părerea, ci doar vă
aduc aminte că puterea e la voi și
că trebuie să v�o asumați. SDC

Ultrascurte

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro
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În vremuri de�acum uitate se
râdea pe furiș, dar cu poftă, de
pretențiile intelectuale ale Ele�
nei Ceaușescu, soția dictatorului
nostru necioplit. 

Faptul că ea, o semianalfabetă,
devenise doctor în chimie, iar
apoi membră a Academiei R.S.R.,
părea o ilustrare remarcabilă a
proverbului „S�a suit scroafa�n
copac“: contrastul dintre puțină �
tatea dotării ei intelectuale și ti �
tlurile ob ținute ca soție de șef de
stat era prea țipător ca să nu stâr�
nească măcar râsul – un râs amar,
dar bun și ăla, în lipsă de altceva.
Uluitoare părea nerușinarea cu
care femeia își arogase un titlu ce
pre supunea trudă, profesiona�
lism și strălucire intelectuală, un
titlu pentru care alții munceau
ani în șir, susțineau examene, fă�
ceau cercetări, publicau studii. Și�
apoi mai era și întrebarea fi �
rească: la ce bun? Ce nevoie are

cineva care deține puterea abso�
lută de un titlu academic? 

Ei, dar se pare că avea. Pentru
ea titlul de doctor în științe era o
acoladă în plus, satisfacerea unei
vanități ridicole și mai ales ilustra�
rea puterii sale absolute: era soție
de șef de stat, deci putea deveni
orice, general de armată sau co�
mandant de navă. Ea s�a mul țumit
cu titlurile de doctor, inginer și aca�
demician. O atrăgea spațiul rarefiat
al științei și culturii, o mistuia ne�
voia de recunoaș tere științifică –
așa cum soțul ei avea vagi pusee li�
rice. Și, în mărginirea ei, credea că
puterea absolută oferă accesul la
orice rang sau onoare. Că puterea
conferă automat recunoaștere uni�
versală în orice domeniu, nu tre�
buie decât să o pretinzi. Culmea e
că avea dreptate – dreptate de Ro�
mânia, dar cui îi pasă? 

La vremea aceea cazul ei a
părut o excepție, justificată de pu�
terea pe care o avea într�un stat

autoritarist. Numai că nu era așa:
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu era
doar vârful extrem de vizibil al 
aisbergului. România comunistă
era doldora de doctori�impostori
în felurite științe și arte, oameni
care își dobândeau titlul grație
poziției pe care ajunseseră să o
ocupe în aparatul de stat sau în ie�
rarhia de partid. Doctorate, titluri
academice, poziții în învă țământul
superior – politrucii epocii le
aveau pe toate. În anii ’50 un pro�
fesor universitar cu școală mai
puțină decât stu denții lui nu era
un lucru neobiș nuit. Mai erau apoi

nenumărații doctori în științe filo�
sofice, în marxism�leninism și so�
cialism științi fic, cu lucrări încro�
 pite din citate fără cap și coadă,
doctorii în științe militare (socia�
liste) și în economie (socialistă),
doctori în istoria Republicii Socia�
liste România și mulți alții, care ar
fi făcut deliciul amuzat al unor
specialiști autentici din spațiul
academic occidental. Poate că pe
atunci nu erau foarte vizibili, dar
erau suficient de mulți și aveau su�
ficientă autoritate ca să fie tratați
drept ceea ce nu erau. Cu timpul,
s�au încoțopenit în pozi țiile ocu�
pate pe nedrept – căci specia asta,
membrii Rețelei neruși nate, a ocu�
pat dintotdeauna poziții pe ne�
drept – și au ajuns să șteargă
diferența dintre valoarea auten�
tică și cea falsă. 

Într�o țară în care ierarhiile 
s�au construit strâmb vreme de
șapte decenii, la un moment dat
strâmbătatea a fost acceptată ca
normalitate. Și�apoi, de vreme ce
sistemul funcționa așa, au fost des�
tui cei care au ales calea mai ușoară:
odată asigurată poziția politică, in�
diferent prin ce mijloace, orice alt �
ceva venea de la sine.

Ceva sfâșieri trebuie să fi avut
unii dintre oamenii ăștia, ceva frus�
trări trebuie să fi simțit ei în pos�
tura lor schizoidă. Pe de o parte
aveau patalamaua, atestatul de va�
loare, doctoratul, rangul, medalia
sau ce�o fi fost, însă pe de cealaltă
parte presupun că își simțeau im�
postura, chiar dacă doar undeva în
adânc, într�un colț nevizitat al
minții. 

De aici și ura, iar mai apoi dis �
prețul față de aceia – nu chiar atât
de puțini – care se străduiau să se
impună într�un domeniu sau altul
prin propriile puteri. Cercetători
autentici, profesori cu vocație, doc�
tori în științe sau arte cu talent și
sclipire erau fie înregimentați și
subordonați de puternicii zilei, fie
marginalizați de aceștia. Și lucru�
rile erau atât de amestecate, încât
mereu aveai nevoie de teste supli�
mentare pentru a�ți da seama dacă
ai în față un profesionist autentic
sau un politruc cu patalama.

După Revoluția din Decem�
brie 1989 mulți au sperat că lucru�
rile se vor schimba, că ierarhiile
valorice vor fi restabilite obiectiv,
iar impostorii vor dispărea. Cât de
tare s�au înșelat! SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Doctori de putere (I) 

Când Dacian Cioloș a anunțat în
sfârșit lansarea proiectului său
politic, mulți au răsuflat ușurați.
Fostul premier amenințase în câ�
teva rânduri că anunțul intrării
sale în balta politică e iminent,
dar s�a tot codit, probabil pentru
a evita atacurile la adresa sa cu
mai mult de un an înainte de
prima întâlnire cu alegătorii.
Atacuri care oricum vor veni,
pentru că imediat ce intri în joc
devii țintă pentru ceilalți actori
politici. Mai ales dacă primele
sondaje vor arăta că noul partid
mușcă suficiente puncte.

Lăsând la o parte numele deloc
ofertant al noului partid, Mișcarea
România Împreună, rămâne între�
barea:Ce șanse are totuși partidul
lui Cioloș? Mai e loc de o nouă
formațiune pe scena politică? 

Complicat să te lansezi azi în
vreo analiză. Până la primul exa�
men electoral este timp suficient.
Însă tocmai primul an e cel mai
greu pentru orice partid. Pentru
că urmează partea cea mai difi�
cilă, și anume organizarea. Dacian
Cioloș are notorietate, e un personaj

cu bună reputație, a fost comisar
european, trece drept o figură se�
rioasă și de încredere, dar nu
ajunge. Electoratul instruit, care
l�ar putea urma pe Cioloș, se plic �
tisește repede, are nevoie de con�
firmări. Ba chiar de mutări spec �
taculoase. 

Cu siguranță că MRI vrea să
preia puterea. Adică să guverneze
după alegerile parlamentare vii�
toare. Dar cum? Și cu cine? Miș �
carea lui Cioloș va avea nevoie de
vizibilitate, însă examenul major
va fi construcția în teritoriu. Cine
vor fi liderii din județe? Vor fi
primiți traseiștii sau se va merge
doar pe figuri noi, dar cu o bună
reputație în comunitate? Cum vor
fi recrutați liderii locali? Ce te faci

cu un șef de filială care e un bun
profesionist în domeniul său, dar
care habar n�are de politică? Își
imaginează cineva că într�un par�
tid care se duce rapid la 10 la sută
nu se vor repezi șmecherii locului?

Imaginea lui Cioloș nu ajun �
ge. Orice produs bun are nevoie de
un marketing bun. Altfel nu vinzi,
ajungi greu în piață. Dacian Cioloș
va trage partidul la europene,
pentru că va fi în mod sigur cap de
listă, dar nu Cioloș va candida
apoi la primăria Iași. Și nici la cea
din Baia Mare sau la Craiova.

Apariția partidului lui Cioloș
va obliga PNL și USR să reacțio �
neze. Să se miște, să caute soluții
pentru a nu pierde puncte. Chiar
dacă MRI își propune să rupă din
zona nehotărâților, în prima fază
noul partid va atrage mai degrabă
simpatizanți de la PNL și USR.
Foarte posibil va exista o încleș tare
teribilă pe fiecare vot la europarla�
mentare între cele trei formațiuni.
PNL va dori să arate că scorul de 20
la sută de la parlamentarele din
2016 a fost un accident, USR va dori
să treacă de bariera de 10 la sută, 
în timp ce MRI vrea o intrare 

fastuoasă în scenă. Un scor format
dintr�o singură cifră ar fi un eșec
pentru partidul lui Cioloș.

Logic ar fi ca la alegerile eu�
roparlamentare să se încheie un
pact între cele trei partide, pentru
a lăsa ușa deschisă unor negocieri
sănătoase în perspectiva alegeri�
lor locale și parlamentare din
2020. Va fi de urmărit și cum se
vor raporta PNL, USR și MRI la
scrutinul prezidențial din toamna
anului viitor, o fărâmițare fără
sens a voturilor pe zona anti�PSD
putând aduce un avantaj nespe�
rat candidaților PSD și ALDE.

Revenind la Mișcarea Româ�
nia Împreună, fondatorii forma �
țiunii vor avea de stabilit mai
întâi dacă noul partid este de
stânga sau de dreapta.

E interesant să încerci să
atragi voturi din ambele tabere
politice, pe modelul Macron, însă
am dori totuși să aflăm cum se ra�
portează partidul la antrepreno�
riat. Sau să ni se spună lucruri
concrete despre reforma în ad �
ministrație, sănătate și educa ție. 

Dacian Cioloș intră în politica
mare într�un moment prielnic,

dar cu cât va trece timpul, iar oa�
menii se vor obișnui cu noul par�
tid, cu atât pretențiile vor crește.
Orice șovăială va fi taxată, cum
orice declarație interpretabilă va
crea dezamăgire. Cioloș nu e un
personaj carismatic, plus că a do�
vedit deja că e lipsit de curaj po�
litic. Dacă imediat după ce a
pre luat guvernarea ar fi forțat
alegerea primarilor în două tu�
ruri, poate că altul ar fi fost re�
zultatul la scrutinul din toamna
lui 2016.

Din acest motiv, Cioloș și cei
din jurul său vor trebui să arate
fermitate în momentele cheie, că
au un program coerent, dar mai
ales că pot închega o echipă care
să conducă România. Altfel, ava �
lanșa de adeziuni din primele zile
de după marele anunț se va trans�
forma într�un teanc de hârtii bun
de aruncat la coș. 

Dacian Cioloș are două va�
riante: ori face politică pe bune și
înțelege rapid jocul, ori va rămâne
la statutul de mare speranță care
așteaptă să fie servit. 

În al doilea caz, peste 10 sau 15
ani românii își vor aminti mai de�
grabă de fostul comisar european
devenit la un moment dat un pre�
mier onorabil decât de politicianul
care a avut tot, dar apoi a eșuat la�
mentabil. SDC

Ce șanse are partidul lui Cioloș

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE



Tragedia iugoslavă, începută
acum vreo trei decenii și nevin�
decată până azi, ar trebui să fie o
lecție pentru orice om rațional.
Anume, că iresponsabilitatea sau
ambiția liderilor politici de�a se
considera deasupra semenilor
duce inevitabil la ură, dezbinare,
crimă, teroare, distrugere. 

Iar când năzuința acestor bolnavi de
putere se conjugă la modul „noi
suntem cei mai tari, restul poa’ să se
ducă dracului!“ nimic nu împiedică
dezastrul. Nici credința nu îmblân �
zește popoarele, deoarece fiecare
dintre cele trei religii dominante i�a
stârnit pe fundamentaliștii celor�
lalte, toți o apă și�un pământ. Di �
ferențele dintre oameni există în
mod natural. A le exacerba – iată
calea cea mai sigură pentru oportu �
niști și lichele de a domina și a se 

impune social, fără să aibă nici un
merit, nici o calitate intelectuală.
Stricați la creier, agitați doar de ne�
voia parvenirii cu orice preț, indivi�
zilor de acest tip nu le pasă de
semeni, dacă pot să�i folosească, să�i
manipuleze, să�i pună să se omoare
unii pe alții. Cum se explică orbirea
atâtor națiuni civilizate care s�au mă�
celărit reciproc fără milă și fără sens,
n�am să înțeleg cât voi trăi. Ce anume
poate împăca oamenii, asta știu

parcă din naștere:muzica și dragos�
tea. Nu sunt singurul, dar ce folos!

Goran Bregović o știe și el. O și
promovează de ani buni, cu fran �
chețe și inocență de copil bătrân.
Perioada Bjielo Dugme a intrat în
tezaurul rockerilor din jumătatea
noastră de continent și�n discotecile
colecționarilor necontaminați teh�
nologic. Incursiunile în domeniul
muzicii de film fac deliciul snobilor
de prin foaierele instituțiilor cultu�
rale europene. M�a amuzat perple�
xitatea exprimată cândva de Bre �
gović, apropo de faptul că regizorul
care l�a lansat ca autor de coloană
sonoră – Kusturica pe nume – s�a
apucat el însuși să cânte, să scoată
discuri, să facă turnee, copiindu�i
aproape la notă stilistica muzicală,
structura compozițională și jocul de
scenă. Firește, Goran s�a simțit lezat
și a rupt relațiile profesionale, ca și

prietenia cu Emir. Explicația ace�
lei răsturnări de situație o găsim
într�un film, în care cei doi și�au unit
porțiile de talent și l�au făcut cele�
bru:Underground. Acolo, spre final,
un personaj spune: „Nu e război
adevărat dacă nu se ucide frate pe
frate!“ (citat din memorie). Bine că
„frații“ aceștia doi n�au trecut
gospodărește la treabă... Dar, naiba
știe, să nu cobesc, viața e plină de
neprevăzut!

Nu l�am mai urmărit pe Brego�
vić în mod special de când mi s�a
părut că a intrat într�un siaj specta�
cular care țintește dinadins succe�
sul facil. Muzică, anturaj, atitudine,
prezență concertistică unde vrei și
unde nu vrei, chiar și�n comuna
Albești, județul Constanța! Până
anul trecut, când a editat Three Let�
ters from Sarajevo (2017, Wrasse/
Decca/ Mercury Records), nici n�am
fost atent la noile sale piese, excesiv
de folclorice sau folcloriza(n)te.
Prima audiție a discului amintit a
trecut pe lângă ureche ca un zgomot

de fond, cu care ești obișnuit, îl con�
sideri plăcut, nu�i dai importanță
până nu te lovește în față și te obligă
să�ți speli timpanul de praf media�
tic. Așa m�am întors la sursă, ediția
nouă, remasterizată și îmbogățită. Și
m�au cuprins furia, dezolarea, me�
lancolia, cheful de ducă, pofta de
viață ș.a.m.d., nu mai insist, că sunt
om bătrân și�aș putea fi dat/ luat de
exemplu rău...

Albumul păstrează aproape
toate caracteristicile care constituie
marca inconfundabilă Bregović:
melodie, dinamică, inedit orches�
tral, voci diferite superb armonizate,
un balans agățător între ethosul an�
cestral de proveniență balcanică și
sentimentul modern al (in)existen �
ței mundane. Dincolo de muzică,
Bregović, fiu al orașului Sarajevo,
cândva o capitală pașnică, multiet�
nică și multireligioasă, pledează
pentru înțelegere și bună convie �
țuire. Cuvântul „pace“ trebuie crezut
când vine de la un om pățit. Însă, în
vacarmul actual, pare utopie... SDC
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Vineri, 13 aprilie, la Gera, în landul
Turingia din Germania, a avut loc
premiera operei Œdipe de George
Enescu într�o nouă montare a regi�
zorului Kay Kuntze, avându�l în ro �
lul titular pe baritonul francez
Sé bastien Soules și la pupitru pe
dirijorul Laurent Wagner. În dumi�
nica ce a precedat premiera, la Tea�
trul Altenburg�Gera, a avut loc ceea
ce germanii numesc un eveniment
promoțional, o prezentare în fapt a
operei enesciene, cu participarea
întregii echipe de realizatori și, ca
invitat special, baritonul Ște fan
Ignat, în prezent director�interimar
al Operei Naționale din București.
Întrebat de ce Œdipe nu mai este
programat pe scena bucu reșteană,
în ciuda existenței unei montări re�
cente, Ștefan Ignat a răspuns că ar
dori un spectacol în lim ba română,
pentru ca lucrarea enesciană să fie
înțeleasă de publicul larg.

Gândindu�mă retrospectiv la spusele
noului director al operei bucureștene –
fără a�i face nici un proces de inten�
ție –, ele mi se par nediplomatice și
chiar ofensatoare atât față de publi�
cul român, cât și față de cei care l�au
invitat în Germania, unde Œdipe se

cântă în original, în limba... franceză.
A sugera că în România, țară care face
mare caz de francofonia ei, spectatorii
Operei ar „înțelege“ mai bine mesajul
muzicii enesciene în traducere româ�
nească este cel puțin o mare naivitate.
Prin însăși substanța lucrării, Œdipe
nu va deveni niciodată o operă la fel
de populară ca Rigoletto. După cum
nu de o explicare a mitologiei elene,
pe care vrea să o facă înțeleasă dl
Ignat, are nevoie publicul Operei, ci
de înțelegerea rezolvării moderne pe
care o dă Enescu tragediei. 

Cum scria Mihail Jora într�o
scurtă și admirabilă prezentare de
disc: „Œdipenu mai e un învins, ci un
învingător. El a înțeles că omul nu
are a da socoteală zeilor de greșelile
sale, ci propriei sale conștiințe. Și
atunci când, în confruntarea cu tine
însuți, îți găsești echilibrul și forța de
a privi universul în față, ai câștigat
lupta, ai învins“.

Gera este, altfel, unul dintre ora �
șele de cultură ale Turingiei, astăzi cu
circa 95 de mii de locuitori, compara�
bil cu Erfurt, capitala landului, cu Jena
și Weimarul apropiate. Ca în mai toate
orchestrele simfonice din Europa, și
la Gera există un muzician român,
violonistul Vasile Hanciu, plecat din

România comunistă în 1978 și insta�
lat din 1989 în orchestra în care cântă
și astăzi, extrem de bucuros să parti�
cipe la spectacolul cu Œdipe. 

Ce probleme ce s�au ivit în fața
regizorului Kay Kuntze și a dirijoru�
lui Laurent Wagner? „Proiectul acesta
al lui durează de douăzeci de ani. El a
văzut acum 20 de ani la Berlin un
Œdipe și a rămas foarte impresionat
[montarea celebrului regizor Wolf �
gang Götz, din 1996, la Deutsche Oper
Berlin; V.E]. Era o problemă – și este
și acum o problemă – să găsești par�
titura și notele pentru orchestră. Par�
titura este o fotocopie a primei
partituri după care s�a dirijat în 1936,
iar dirijorul de atunci [Philippe Gau�
bert; V.E.] și�a notat foarte multe lu�
cruri cu creionul, or fotocopiind
acestea nu se pot șterge. Deci pentru
dirijorul nostru și Kay Kuntze a fost o
problemă să găsească note și parti�
tură care să poată fi folosite efectiv în
procesul acesta de creație. Ideea lor a
fost fundamentată și de două vizite la
București și la Timișoara. La Bucu �
rești au încercat să vizioneze un spec�
tacol, dar din păcate nu a fost posibil.
Exista o premieră în 2017, mult elo�
giată, dar de ce a fost scoasă practic
din program, nu înțeleg nici eu...“ 

L�am întrebat pe prietenul meu
Vasile Hanciu și care au fost reacțiile
colegilor lui la muzica lui Enescu și
față de dificultățile ei: „Nu vreau să�ți
ascund, la primele repetiții impresia
a fost deprimantă și revin la ce am în�
ceput să spun despre partitură, des�
pre note, despre știmele în general. În
afara profilului muzical, a notelor pur
și simplu, există încă patru�cinci
informații, legate de tempo, de dina�
mică, agogică... Enescu a fost extra�
ordinar de pedant cu preluarea
sunetelor din natură sau a senti�
mentelor pe care un om [le ex�
primă]. Este o lucrare lirică�tragică.
Și astea trebuiau reproduse. Practic,
la început a fost foarte greu să te poți
concentra la toate aceste patru�cinci
elemente care îți vin deodată, mă�
sură cu măsură, și pe care trebuie să
le transpui. Unii dintre colegi se gân�
deau că va fi o muncă fără sfârșit,
până vom ajunge la premieră. 

Dar, înaintând, înțelegând mai
bine muzica lui Enescu și lucrând îm�
preună cu ansamblul, cu soliștii, cu
corul, și văzând că este un întreg care
se formează în momentul în care toți
membrii din ansamblu participă di�
rect la repetiții, există acum, prac�
tic, un entuziasm deosebit. Avem în 

orchestră chinezi, sud�coreeni, spa�
nioli, americani. Sunt reprezentate
aproa pe toate națiile. Este o altfel de
înțele gere. Un naționalism sau, știu
eu, altceva de genul ăsta nu există. Noi
am cântat și Simfonia a 4�a de Enescu,
există deja o legătură cu el.“ SDC

DE VORBĂ CU VIOLONISTUL ROMÂN VASILE HANCIU

În ajun de premieră Œdipe, despre
George Enescu la Gera în Germania VICTOR ESKENASY

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

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Cântece uitate din Balcani

Vasile Hanciu
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E unul dintre multele cazuri în
care personaje de film ori de tea�
tru preiau controlul asupra celui
care le dă viață, transpunerea
fiind condiție necesară în crearea
lor convingătoare. A te preface
decenii la rând că ești succesiv X
sau Y e sinteza condensată a aces�
tei profesiuni atât de complicate,
iar capacitatea de detașare ar tre�
bui să fie egală ori măcar apro�
piată de aceea de transformare,
pentru ca reziduurile în propria
personalitate să fie în doze con�
trolabile. Situația descrisă de Da�
niel Day Lewis face parte din
riscurile profesionale pentru care
artiștii se pregătesc încă din școa �
lă și rămân vigilenți pe întreaga
durată a carierei. Procesul e per�
fect explicabil psihologic, iar în
actoria pentru scenă pericolul e
amplificat față de film și prin fap�
tul că spectacolele au o viață re�
pertorială mai îndelungată, iar
actorul rămâne atașat ceva timp
de personajul scenic. 

Diferențele dintre film și tea�
tru sunt esențiale în acest punct,
întrucât construcția unui erou
pentru o producție dedicată mare�
lui ecran durează mai puțin. Fără
să însemne că e mai puțin intensă.

Pentru seriale e altfel, cele de suc�
ces prelungindu�se în decurs de
ani de zile. Când, însă, vine vorba
despre o creație teatrală, munca
artiștilor înseamnă luni de zile,
apoi seară de seară, actorii îm�
bracă hainele personajului, dar și
trăsăturile acestuia, pentru a�l
face veridic în fața publicului. Ac�
toria ca profesiune fix asta în�
seamnă: a genera un individ ca
rod al născocirii care să pară real.
„Să pară“ ajunge să fie termenul
cheie într�o artă a iluziei care fas�
cinează. 

CUM SE EDIFICĂ 
UN PERSONAJ? 

El vine cu un set de trăsături im�
puse încă de dramaturg, din di�
dascalii, replici, contribuție la ac� 
țiu nea scenică, relațiile cu ceilalți.
I se adaugă viziunea regizorului
care reinterpretează adesea, atri�
buindu�i noi dimensiuni caracte�
riale, transformându�l de la sensibil
la radical, în funcție de îndrăz�
neala estetică. Un alt nivel vine
dinspre actor, care îi atașea ză cea
mai vizibilă dimensiune, cea fi�
zică, și felul de�a fi la rampă. Fie�
care interpret își pune amprenta
asupra personajului încredințat
pe principiul că i se potrivește. 

Multă vreme au fost la modă
tipologiile, iar cariera unui actor
însemna o serie de roluri de
același tip, în care interpretul ex�
cela grație înfățișării și tempera�
mentului. Primadona, junele�prim,
ingenua, tragediana, comicul erau
tipuri ce nu puteau lipsi dintr�o

trupă stabilă. Numai că această
manieră de a distribui actorii
ducea inevitabil la rutină și ma�
nierism, blocând creativitatea prin
susținerea unui model unic. 

Potrivirea pe rol e esențială,
dar adesea artiștii simt nevoia
unor provocări asumându�și com �
poziții (interpretând un personaj
mai în vârstă, de pildă), unul com�
plet diferit de ceea ce te�ai aștepta
(contremploie) sau în travesti.
Metamorfozarea e rezultatul unui
travaliu care se realizează prin
documentare atentă, jurnale de
repetiții, prin călătorii de studiu
și încercarea de�a trăi temporar în
aceleași condiții în care urmează
să evolueze cel întruchipat. E un
efort considerabil în care se in �
vestește nu doar creativ, ci se fac
și  sacrificii: unii slăbesc sau se
îngrașă controlat (mai ales pentru
filme), își lasă barbă, se tund com�
plet, își modifică mersul, postura,
vorbirea (rostind cu accent, cu de�
fecte etc.), testează în interiorul
echipei. Construcția de personaj
e, practic, o sumă de viziuni și de
contribuții care determină por�
tretul acestuia scoțându�l din pa�
gina de text și instalându�l într�un
format uman. 

FIECARE DINTRE NOI
SUNTEM PROPRIUL 
NOSTRU PROIECT

Actoria e interpretare, iar arta ac�
torului și performanțele vin din
măsura în care cel distribuit îl
poate face credibil, surprinzător
pe cel imaginar. Personajul devine

o a doua natură a interpretului,
dar el trebuie să rămână, totuși, o
„persoană“ diferită de personali�
tatea actorului. Aici intervine ca�
pacitatea de dedublare, puterea
artistului de a reveni la sine odată
ce cortina coboară. Topirea în rol
e un demers temporar, care în�
cepe cu câteva ore înaintea spec�
tacolului, cu îmbrăcarea costumu�
lui, machiajul, coafatul, cu încăl�
zirea vocală și corporală, cu o
mică plimbare în scenă și repeta�
rea mentală a replicilor. Nu există
metode universale, doar sugestii,
fiecare interpret are rutina lui
profesională în acest sens. 

Există și tehnici psihologice
de autocontrol, la îndemână pentru
a se desprinde de atâtea și atâtea
personaje aduse la viață artistică
și a reveni în civil. Involuntar,
însă, anumite trăsături ale lor
devin reminiscențe ori eviden țe
în comportamentul actorilor, care
se surprind și în afara scenei vor�
bind în frânturi de replici. Uneori,
voit, când un actor e atât de îndră�
gostit de un personaj încât îl 

copiază și�n viață. Alteori, fără să�și
dea seama, personajele marcân �
du�le felul particular de�a fi. 

Cât pune în fiecare personaj
felul privat de�a fi al unui actor?
Nu există proporții fixe, dar a te
juca pe tine însuți pe scenă e una
dintre capcanele și pericolele me�
seriei, căci duce la plafonare. Iar a
confunda omul din spatele rolu�
lui cu rolul însuși e o greșeală fă�
cută adesea de fani, dezamăgiți
ulterior că idolul s�a comportat în
viața personală nedemn de idea�
lul văzut la rampă. 

Fiecare dintre noi suntem
propriul nostru proiect, evoluăm
continuu în funcție de modelele
de viață pe care le întâlnim și ad�
mirăm. De ce să nu pățească la fel
și actorii? Oamenii joacă puțin
teatru în viața reală, au modele
comportamentale imitate, conve�
nite social. Actoria ridică joaca de
roluri la rangul de artă, iar rein�
ventarea continuă, talentul de�a fi
altfel în scenă de fiecare dată și
îndepărtarea ulterioară de eroul
creat sunt axiomatice. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când personajul pune stăpânire pe actor
După rolul din lungmetrajul A Phantom Thread, Daniel Day Lewis a
declarat că se retrage din activitate pentru că Reynolds Woodcock,
bizarul designer vestimentar interpretat, l-a afectat atât de mult, încât 
cu dificultate se poate distanța de trăsăturile acestuia. 

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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Editura POLIROM la BOOKFEST TIMIȘOARA
19-22 aprilie 2018

Centrul Regional de Afaceri CRAFT

Editura Polirom va participa la Salonul de
Carte Bookfest Timișoara, ediţia 2018, cu
peste 800 de titluri, toate aflate la reducere
(20-25%). Peste o sută de titluri la preţul
promoţional de 10 lei. Lansări de carte și se-
siuni de autografe cu Smaranda Vultur, Car-
men Mușat, Liliana Corobca, Tudor și Robert
Șerban, Sebastian Lăzăroiu, Eugen Istodor. 

SÂMBĂTĂ, 21 aprilie

l ora 12:30: Lansare de carte și sesiune de
autografe: Germanii din Banat prin povestirile
lor, Smaranda Vultur
Invitaţi: Vasile Popovici, Ioana Pârvulescu, Si-
mona Hochmuth
Moderator: Adrian Șerban
Ediţia a II-a revăzută și adăugită
Volum apărut cu sprijinul Ministerului Afacerilor
Externe al Germaniei în baza unei decizii emise
de Parlamentul German.

Sunt trei secole de când primii germani au fost
colonizaţi în Banat, prezenţa lor jucând un rol im-
portant în regiune atât din punct de vedere eco-
nomic, cât și politic și cultural. Într-o a doua ediţie
revăzută și considerabil adăugită, volumul coor-
donat de Smaranda Vultur reunește interviuri au-
tobiografice și studii antropologice despre mi-
noritatea germană din Banat, care creionează
imaginea de ieri și de azi a unei etnii, precum și
repere importante ale istoriei sale sociale. Prin
interviurile de tip „povestea vieţii“ sunt prezentate
destine individuale, obiceiuri, tradiţii, locurile
rămase în memoria etnicilor germani, precum și
odiseea celor deportaţi în URSS în 1945 și în
Bărăgan în 1951. 

l ora 13:00: Lansare de carte și sesiune de
autografe: Omatidii. Șarada unui hacker, Sebas -
tian Lăzăroiu, colecţia Ego. Proză
Invitaţi: Daniela Raţiu, Marcel Tolcea
Moderator: Adrian Botez

Trintius, un hacker anarhist, îndrăgostit nebunește
de una dintre victimele sale, Ema, este recrutat în
închisoare de serviciile secrete. După mai multe
ședinţe de psihoterapie, Trintius își scrie memoriile
camuflate într-o șaradă de întâmplări extraordinare,

divers localizate în timp și spaţiu, din Patagonia
lui Magellan în Cuba lui Che Guevara, din Barbaria
corsarilor în Coreea de Nord contem porană. Dar
este Ema ceea ce pretinde? Ajunge personajul
principal să controleze jocul sau trăiește doar o
iluzie? Răspunsurile se găsesc în memoriile lui
Trintius – o colecţie de întâmplări cu personaje
aflate în situaţii teribile de viaţă la extrema
realităţii. 

l ora 18:00: Lansare de carte și sesiune de
autografe: Tudor Șerban la vorbă cu Robert
Șerban, Tată, eu glumesc serios! Ilustraţii de
Bogdan, Jan și Julian Achimescu
Invitaţi: Adriana Babeţi, Carmen Rusmir, 
Marcel Tolcea
Moderator: Adrian Botez

„Un singur cuvânt îţi vine să spui la capătul aces-
tui volum care, pe de-o parte, semnalează un de-
but și, pe de alta, confirmă o vocaţie: ADORABIL!
Debutul e al unui copil de 7 ani care își lasă trecut
numele pe copertă, Tudor Șerban, iar cel care se
dovedește încă o dată nu doar un excelent poet,
ci și un adevărat om de presă atunci când în -
registrează atent și sensibil puzderia de vorbe
din jurul lui e Robert Șerban. Așadar, în tandem,
un fiu și un tată. Amândoi își pun întrebări, amân-
doi își dau răspunsuri, iar din jocul lor plin de
tandreţe, farmec și umor se naște nu doar o lecţie
discretă pentru toţi părinţii obosiţi, ci și una de
neașteptată poezie.“ (Adriana Babeţi)

DUMINICĂ, 22 aprilie

l ora 13:30: Lansare de carte și sesiune de
autografe: Caţavencii și tribul lor. O etnografie a
grupului incomod și de moravuri grele
Caţavencu (1990-2006), Eugen Istodor
Invitaţi: Mircea Mihăieș, Marcel Tolcea, Robert
Șerban
Moderator: Adrian Șerban

Cartea lui Eugen Istodor e un studiu de caz de-
spre cea mai cunoscută și citită revistă de umor
și satiră din România postdecembristă, „Academia
Caţavencu“. Pornind de la acest caz concret,
Istodor încearcă să analizeze rolul mai larg al
satirei în presa și societatea românească post -
comunistă, dar și problemele cu care s-a confruntat

și se confruntă jurnalismul autohton. Analiza teo -
retică e pigmentată cu interviuri luate membrilor
grupului Caţavencu, cu numeroase detalii de
culise, inclusiv cu privire la relaţia jur naliștilor cu
patronatul ori momentul spargerii grupului Ca -
ţavencu în 2006, și succinte compa raţii cu alte
reviste mai mult sau mai puţin similare, precum
celebra „Charlie Hebdo“.

l ora 14.00: Lansare de carte și sesiune de
autografe: Frumoasa necunoscută. Literatura și
paradoxurile teoriei, Carmen Mușat, colecţia
Colle gium. Litere
Invitaţi: Vasile Popovici, Daniel Vighi, Viorel
Marineasa
Moderator: Adrian Șerban

„Cartea aceasta nu-și propune să ofere răs -
punsuri sau să reia, sintetic și pasiv, în genul ma -
nu alelor, răspunsurile altora la întrebările pe care
literatura le provoacă. E pledoaria mea pentru
capacitatea teoriei literare de a oferi căi de acces
în lumile posibile ce iau naștere, prin intermediul
limbajului, la intersecţia vieţii reale cu ficţiunea.
Și este, totodată, o încercare de a «îmblânzi» teo-
ria, situând-o în raport cu lumea și cu percepţia
asupra lumii, pe care fiecare autor în parte o
proiectează în opera lui. Mi-a stat alături, în acest
demers, copilul care am fost și care, în pofida
trecerii anilor, mă însoţește încă pretutindeni.“
(Carmen Mușat) 

l ora 14:30: Lansare de carte și sesiune de
autografe: Capătul drumului, Liliana Corobca
Invitaţi: Graţiela Benga, Tudor Creţu, colecţia
Fiction Ltd.
Moderator: Adrian Botez

Familia Anei Blajinschi, o femeie de aproape 90
de ani, decide să o mute pe aceasta la un cămin
de bătrâni. O strănepoată primește misiunea
delicată de a merge la ea ca s-o convingă să ac-
cepte această soluţie. Însă vizita ia o turnură
neașteptată când octogenara începe să-i po -
vestească fetei despre perioada de coșmar din
tinereţe, când a fost deportată în stepele Kazah-
stanului. Bazat și pe mărturii reale, romanul Lil-
ianei Corobca este o călătorie în întuneric, 
cu întâmplări cutremurătoare, în care doar în ul-
timul moment descoperim ce se află la capătul
drumului.
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1.Yuval Noah Harari,
Homo deus. Scurtă 
istorie a viitorului

• Historia • Traducere de Lucia
Popovici • Ediție cartonată

Sapiens ne�a arătat de unde
venim. Homo deus ne arată înco�
tro ne îndreptăm.

De�a lungul istoriei, omeni�
rea s�a confruntat constant cu trei
probleme cruciale: războiul, foa�
metea și molimele. În secolul XX,
a reușit să le rezolve în mare mă�
sură. Ce anume va lua însă locul
războiului, foametei și molimelor
în agenda omenirii? Ce destin
vom alege pentru noi înșine, ce
scopuri ne vom stabili? Yuval
Noah Harari explorează proiec�
tele, visurile și coșmarurile care
ne vor marca viitorul. Omul va în�
cerca să devină asemenea zeilor,
învingând moartea și creând viața
artificială. Este chiar următorul
stadiu al evoluției – Homo deus.

„O carte remarcabilă, cu per�
spective şi reinterpretări profunde
ale lucrurilor pe care cre deam că
le ştim despre noi şi despre istoria
noastră. O carte foarte inteligentă,
plină de observaţii pătrunzătoare

şi ironie muşcătoare... O carte ne�
obişnuită, o carte cool.“ („The
Guardian“)

„Asemenea marilor epopei,
Sapiens avea nevoie de o conti�
nuare. Aceasta este Homo deus, în
care viitorul după toate probabi�
lităţile apocaliptic este imaginat
în detaliu. E un scenariu fascinant
al nenumăratelor moduri în care
am putea să dăm greş din cauză că
vrem prea mult.“ („The Observer“)

„O carte extraordinară... Nu
doar schimbă felul în care vezi
lumea după ce o citeşti, ci înfăţi�
şează trecutul într�o lumină dife�
rită.“ („Mail on Sunday“)

„Provocatoare... Opera unui
gânditor înzestrat.“ („The New
York Times“)

„Harari are abilitatea de a
condensa memorabil mari idei şi
de a le îmbina cu umorul. El ne
oferă nu doar lecţii de istorie, ci o
lecţie de metaistorie.“ („The Was�
hington Post“)

2. Guillermo del Toro,
Daniel Kraus, 
Forma apei

• Biblioteca Polirom • Traducere
din limba engleză și note de Ve�
ronica D. Niculescu

Acum într�o ecranizare de
excepție, câștigătoare a patru pre�
mii Oscar, ediția 2018: cel mai bun
film, cel mai bun regizor, cea mai
bună coloană sonoră (Alexandre
Desplat), cea mai bună scenografie.

Este anul 1962 și Elisa Espo�
sito, o femeie mută, rămasă or�
fană din copilărie, se luptă cu

monotonia vieții de îngrijitoare în
schimbul de noapte la Centrul de
Cercetări Aerospațiale Occam din
Baltimore. Într�o noapte fatidică,
Elisa vede ceea ce nu�i era îngăduit
să vadă, secretul cel mai bine păzit
al Centrului: un om�amfibie, cap�
turat în Amazon și studiat în sco�
purile Războiului Rece. Creatura
este înspăimântătoare, dar în
același timp magnifică, capabilă să
înțeleagă limbajul și emoțiile... iar
Elisa nu se poate ține deo parte. Re�
curgând la limbajul semnelor, cei
doi învață să comunice. În scurt
timp afecțiunea se transformă în
dragoste, iar creatura devine sin�
gura rațiune de a trăi a Elisei.

3. Orlando Figes, 
Dansul Natașei. O isto-
rie culturală a Rusiei

• Historia • Traducere de Lucia
Popovici

O cuprinzătoare istorie cul�
turală a Rusiei, țesută din povești
și personaje extraordinare, Dan�
sul Natașei acoperă o perioadă ce
se întinde de la construirea Sankt�

Petersburgului, sub domnia lui
Petru cel Mare, și până în anii re�
gimului sovietic. Orlando Figes
abordează domenii dintre cele
mai diverse, de la arta populară
până la ritualurile magice ale
șamanilor asiatici, de la poezia lui
Pușkin până la muzica lui Mu�
sorgski și Stravinski sau filmele
lui Eisenstein, mobilizând o im�
presionantă distribuție de artiști
și aristocrați, revoluționari și
exilați, preoți și libertini, țari și ti�
rani. Titlul volumului este inspirat
de o scenă simbolică din Război şi
pace, în care tânăra contesă aude
o melodie populară şi, instinctiv,
începe să danseze. Pornind de la
semnificaţia dansului Nataşei, au�
torul explorează tensiunile dintre
cultura înaltă şi cultura populară,
dintre componenta europeană şi
componenta asiatică ale culturii
ruse şi examinează modul în care
artiştii, scriitorii şi gânditorii ruşi
au construit mitul „sufletului rus“.

„Splendidă. O panoramă fas�
cinantă a artei şi vieţii ruseşti.“
(„The Independent“)

„Dansul Nataşei are toate ca�
lităţile unei tragedii epice.“ („Mail
on Sunday“)

4. Kazuo Ishiguro,
Nemângâiații

• Biblioteca Polirom • Traducere
din limba engleză de Anca Bol�
dor • Premiul Nobel pentru Lite�
ratură 2017

Domnul Ryder, „cel mai bun
pianist în viață“, sosește într�un
oraș european, în aparență străin
pentru el, ca să dea un concert ale
cărui împrejurări nu le cunoaște.
Dar, din prima clipă, totul i se
pare ciudat de familiar, de la
străzi și clădiri la bărbații, femeile
și copiii care îl tratează ca pe un
cunoscut, cerându�i favoruri, fo�
losindu�se de celebritatea lui. 

Muzicianul își dă seama că a
mai fost acolo și își asumă cu
mândrie misiunea de salvator
pe care i�o încredințează locui�
torii orașului, încercând să re�
zolve în intervalul scurt până la
concert problemele cu care se
confruntă aceștia: lipsa de co�
municare, sterilitatea sufleteas �
că, înstrăinarea. 

Continuare în pagina 8

LA STANDUL EDITURII POLIROM DIN CADRUL SALONULUI DE CARTE BOOKFEST TIMIȘOARA

Zece dintre cele mai
așteptate titluri ale

primăverii editoriale 2018
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5. Azar Nafisi, Citind
Lolita în Teheran

• Biblioteca Polirom • Traducere
din limba engleză și note de Sil�
via Osman

Roman tradus în 32 de țări,
aflat 117 săptămâni pe lista „The
New York Times“ a celor mai vân�
dute cărți

În Republica Islamică Iran,
Azar Nafisi, o profesoară cura�
joasă și înzestrată, aduce acasă
șapte dintre studentele preferate.
Uitând de teroarea istoriei care le
trece pe la ferestre, vor citi îm�
preună autori clasici occidentali.
Unele provenind din familii tra �
diționaliste, altele cu trecut întu�
necat, căci au făcut închisoare
politică, cele șapte studente sunt
neîncrezătoare și tăcute la înce�
put, neobișnuite să�și dezvăluie
gândurile, dar curând își îndepăr�
tează vălul rușinii și al fricii și
încep să vorbească deschis despre
cărțile citite. Dezvăluind o parte
nevăzută a vieții femeilor din Ira�
nul revoluționar, Citind Lolita în
Teheran este un roman izvorât
dintr�o mare pasiune, o remarca�
bilă explorare a rezistenței în fața
tiraniei și o celebrare a puterii li�
teraturii de a elibera.

„Romanul lui Azar Nafisi 
depăşeşte încadrarea într�o cate�
gorie anume. Nu e volum de amin�
tiri, nici critică literară, nici isto�
rie socială, deşi le ilustrează foar te
bine pe toate trei… Nafisi a scris o
operă originală despre legăturile
dintre viaţă şi literatură.” („Pu�
blishers Weekly“)

„O imagine a dorinţei insaţia�
bile de libertate a gândirii.” („USA
Today“)

6. Robert Graves,
Miturile Greciei 

antice
• Traducere de Ciprian Șiulea •
Ediție cartonată

Știați că Atena, Afrodita și Hera
au fost inițial trei reprezentări ale
aceleiași zeițe? V�ați întrebat vreo�
dată cum au apărut miturile gre �
cești? Vreți să știți ce simbolizează
Sfinxul și celelalte creaturi fantas�
tice? Cu talent de romancier și sen�
sibilitate de poet, Robert Graves
repovestește în această carte aproa �
pe două sute de mituri, de la crea�
rea Olimpului și întâmplări din
viața zeilor până la aventurile din
Iliada și Odiseea – povești despre
zei, eroi și evenimente extraordi�
nare care i�au inspirat pe Homer,
pe tragicii greci și mare parte din li�
teratura europeană ulterioară. Ba�
zîndu�se pe o gamă largă de surse,
autorul reuneşte elementele aces�
tor mituri într�o formă narativă
simplă. Însă povestea în sine este
completată cu ample comentarii,
trimiteri, variante şi explicaţii, ofe�
rind cititorului modern o interpre�
tare a miturilor clasice în lumina
cunoştinţelor arheologice şi antro�
pologice actuale, ceea ce le conferă
o nouă dimensiune, prin prisma
unor teze incitante şi neaşteptate.

7. Betty Mahmoody
împreună cu William

Hoffer, Numai cu 
fiica mea

• Traducere de Mihaela Negrilă

Bestseller internațional, no�
minalizat la Premiul Pulitzer, car�
tea a fost ecranizată în 1991, cu
Sally Field și Alfred Molina în ro�
lurile principale.

În avionul care o duce la Te�
heran – împreună cu soțul ei de

origine iraniană, Moody, și cu
fiica sa de patru ani, Mahtob –
pentru o vacanță de două săptă�
mâni, Betty are sentimentul că a
făcut o greșeală ireparabilă. Câ�
teva zile mai târziu, viața ei devine
un coșmar: Moody se transformă
într�un temnicer, ținându�le pri�
zoniere într�o țară unde femeile
sunt aproape sclave, iar america�
nii sunt disprețuiți. Betty nu�și
mai dorește decât să se întoarcă
amândouă acasă, în Statele Unite,
să părăsească această țară sfâșia �
tă de război și tradiții arhaice, o
lume haotică, în care femeile tre�
buie să îndure fel de fel de umi �
lințe. O poveste adevărată și
fascinantă despre dragoste ma�
ternă, disperare și curaj pe funda�
lul unei situații politice de criză.

8. Juan Gabriel
Vásquez, 

Forma ruinelor

Biblioteca Polirom • Traducere
din limba spaniolă de Marin Mă�
laicu�Hondrari

În 2014, un bărbat este ares�
tat în Bogotá pentru că a încercat
să fure din vitrină costumul gău�
rit de gloanțe al lui Jorge Eliécer
Gaitán, unul dintre cei mai cha�
rismatici politicieni din istoria
Columbiei, asasinat în plină glo�
rie, în timpul campaniei prezi �
dențiale din 1948. Juan Gabriel
Vásquez, devenit narator și mai
târziu investigator, povestește cum
a ajuns să�l cunoască pe acest băr�
bat, Carlos Carballo, și să fie atras
încetul cu încetul în obsesia lui
pentru trecutul violent al țării și
în universul tenebros al teoriilor
conspiraționiste. Un policier nu �
anțat, cu puternice accente sha�
kespeariene și numeroase detalii
autobiografice, Forma ruinelor

este cel mai ambițios și mai pro�
vocator roman de până acum al
scriitorului columbian.

9. Tudor Șerban la
vorbă cu Robert
Șerban, Tata, eu
glumesc serios!

• Ilustrații de Bogdan, Jan și Ju�
lian Achimescu • Postfață de
Pavel Șușară

Volum apărut cu sprijinul
Zoppas Industries România

„Un singur cuvânt îți vine să
spui la capătul acestui volum
care, pe de�o parte, semnalează
un debut și, pe de alta, confirmă o
vocație: ADORABIL! Debutul e al
unui copil de 7 ani care își lasă
trecut numele pe copertă, Tudor
Șerban, iar cel care se dovedește
încă o dată nu doar un excelent
poet, ci și un adevărat om de
presă atunci când înregistrează
atent și sensibil puzderia de vor �
be din jurul lui e Robert Șerban.
Așadar, în tandem, un fiu și un
tată. Amândoi își pun întrebări,
amândoi își dau răspunsuri, 
iar din jocul lor plin de tandrețe,
farmec și umor se naște nu doar o

lecție discretă pentru toți părinții
obosiți, ci și una de neașteptată
poezie.“ (Adriana Babeți)

„Un puşti care își trăiește co�
pilăria din plin și, culmea, are și
timp de joacă, ceea ce este din ce
în ce mai rar printre copii. Și
atunci are vreme de isme: Tudo�
risme! Ai grijă, e periculos, foarte
periculos! S�ar putea să te dez �
volți frumos, să ai o personalitate
bine conturată, ba chiar să ai pă�
reri proprii și, cine știe, să�ți mai
impui și punctul de vedere. Of!
Am speranţa ca jocul meu actori�
cesc, atunci când mă voi pune în
mintea ta, să se ridice la nivelul
tău! Pentru toate celelalte există
taică�tu, Robert. Dovada: această
carte!” (Pavel Bartoş) 

10. Massimo Vac-
chetta, Antonella
Tomaselli, 25 de
grame de fericire

• Junior • Traducere din limba
italiană și note de Corina Anton

„Ai putea să te ocupi de el două
zile?“ Așa începe prietenia dintre
Massimo, un medic veterinar, și un
mic arici orfan. Puiul de arici nu
are mai mult de câteva zile, e în în�
tregime rozaliu și poartă pe spate o
coroană de ace albe și moi, cam
zbârlite. Cântă rește doar 25 de
grame și plânge încetișor: îi e
foame sau frig, ori poate se simte
singur. Iar plânsul acela, atât de
deznădăjduit, îl îmblânzește pe
Massimo, îl face să�și uite apatia și
tabieturile. Massimo Vacchetta po �
vestește în cartea lui despre aceas �
tă extraordinară întâlnire care l�a
ajutat să depășească o perioadă în�
tunecată și i�a dat un nou scop în
viață: să deschidă un centru de rea�
bilitare pentru arici, o specie ame �
nințată de neatenția noastră, și să
ajute exemplarele în pericol. SDC



9
ANUL XIV NR. 602
14 – 20 APRILIE 2018 actualitate

www.suplimentuldecultura.ro

Gala Premiilor revistei 
„Observator cultural“, ediția a XII-a

Ca și la precedentele ediții, re�
vista „Observator cultural“ va
acorda Premiul Opera Omnia
„Gheorghe Crăciun“ unui scriitor
al cărui nume va fi anunțat în
seara Galei, precum și Pre �
miul Observator Lyceum pentru
proză, decis de un juriu alcătuit
din elevi de la câteva licee de
elită din București.
În cadrul Galei va fi acordat și un
Premiu pentru Traducere, lau�
reata acestei ediții fiind Tudora
Șandru Mehedinți.
Parteneri: Teatrul Odeon, 
High Contrast, Caracteristic,
Gramma, Magnolia
Parteneri media: TVR 3, Radio
România Cultural, „Suplimentul
de cultură“, Liternet, „Șapte 
seri“, Bookaholic
Sponsor:Mușat&Asociații

Nominalizările la
Premiile „Observator
cultural“ 2018:

CRITICĂ/ ISTORIE LITERARĂ/
TEORIE LITERARĂ

l Gelu Ionescu, Cartea lui Pros�
pero. Eseuri despre douăspre�
zece piese de William
Shake speare, Humanitas
l Alexandru Matei, Roland Bar�
thes, mitologii românești, urma �
te de Fântâna barthesiană, Art
l Ion Simuț, Literaturile române
postbelice, Editura Școala Arde�
leană
l Oana Soare, Ceilalți moderni,
Antimodernii. Cazul românesc,
MNLR
l Bogdan Ștefănescu, Patrii din
cuvinte. O tropologie a discursu�
rilor identității naționale, EUB

ESEISTICĂ/ PUBLICISTICĂ

l Dorian Branea, Statele Unite
ale românilor. Cărțile călătorii�
lor românești în America în se�
colul XX, Humanitas

l Viorel Marineasa, Prozator din
silă. Viorel Marineasa în dialog
cu Robert Șerban, CDPL
l Vintilă Mihăilescu, Hotel
Ambos Mundos. Scurt eseu 
de antropologie borgesiană, 
Polirom
l Victor�Ieronim Stoichiță, 
Imaginea Celuilalt. Negri, evrei,
musulmani și țigani în arta occi�
dentală în zorii epocii moderne,
1453�1600, Humanitas
l Claudiu Turcuș, Împotriva me�
moriei. De la estetismul socialist
la noul cinema românesc, Eikon

DEBUT

l Ovidiu Anemțoaicei, O propu�
nere de corpo�etică feministă:
masculinități și filozofia
diferenței sexuale, Tracus Arte
l Cosmin Ciotloș, Elementar, dra�
gul meu Rache. Detalii mateine
sub lupă (critică), Humanitas
l Raul Popescu, Ioan Petru Cu�
lianu. Ipostazele unui eretic (cri�
tică), Eikon
l Bogdan Răileanu, Tot spațiul
dintre gândurile mele (proză),
Polirom
l Adriana Stan, Bastionul ling �
vistic. O istorie comparată a
structuralismului în România
(critică), MNLR
l Mara Wagner, În spatele blocu�
lui (proză), Nemira

MEMORIALISTICĂ

l Nicolae Breban, Viața mea, 
Polirom
l Ioan�Florin Florescu, Jurnal
scoțian, Polirom
l Elena Stancu, Cosmin Bumbuț,
acasă, pe drum. 4 ani teleleu, 
Humanitas
l Mihaela Miroiu, Cu mintea mea
de femeie, Cartea Românească
l Alexandru Uiuiu, Iustin, Char�
mides

POEZIE

l Dan Coman, Insectarul Coman,
Charmides

l Teodor Dună, Kirilă, Tracus
Arte
l Ștefan Manasia, Gustul
cireșelor, Charmides
l Vlad Moldovan, Glitch, Char�
mides
l Elena Vlădăreanu, bani.
muncă. timp liber, Nemira

PROZĂ

l Diana Adamek, Adio,
Margot, Univers
l Florin Chirculescu, Greva
păcătoșilor, Nemira
l Ioana Nicolaie, Pelinul negru,
Humanitas
l Răzvan Petrescu, Mandarina,
Curtea Veche
l Mihai Radu, Extraconjugal, Po�
lirom
l Tatiana Țîbuleac, Vara în care
mama a avut ochii verzi, Cartier

Juriul care va decide premiile
în 2018 este alcătuit din: Carmen

Mușat (președinta juriului), Bianca
Burța�Cernat, Cezar Gheorghe,
Adrian Lăcătuș, Iulia Popovici și
Bogdan�Alexandru Stănescu.

La fel ca în anii precedenți,
am decis de la bun început să
scoatem de pe lista de nominali�
zări cărțile publicate anul trecut
de redactorii și colaboratorii noș �
tri apropiați. 

Astfel, deși au obținut voturi
suficiente pentru a intra pe lista
nominalizărilor, au ieșit din
competiție volumele  Cele mai
mici proze de Doina Ioa nid, Copi�
lăria lui Kaspar Hau ser  de Bog�
dan�Alexandru Stănescu, Cei fru �
moși și cei buni de Cristian Fulaș
(partenerul nostru în organizarea
Festivalului „Orașul și literatura“)
și cele două volume din ciclul „Pa�
razitul simpatic“,  Moarte în Ți �
nutul secuilor și Praf în ochi de
Caius Dobrescu. De asemenea, 
întrucât am avut în vedere doar

titlurile noi, nu și edițiile revă�
zute, adăugite sau antologiile, nu
am inclus în nominalizări volu �
me le Ion Vinea, un scriitor între
lumi și istorii de Sanda Cordoș și
Maeștrii unei arte muribun de de
Claudiu Komartin.

Au votat pentru nominalizări:
Șerban Axinte, Bianca Burța�Cer�
nat, Paul Cernat, Bogdan Crețu,
Adina Dinițoiu, Caius Dobrescu,
Silvia Dumitrache, Raluca Dună,
Cezar Gheorghe, Cristina Ispas,
Adrian Lăcătuș, Doris Mironescu,
Carmen Mușat, Oana Cătălina
Ninu, Antonio Patraș, Raul Po�
pescu, Iulia Popovici, Alina Pur�
caru, Bogdan�Alexandru Stănes�
cu, Ovidiu Șimonca, Claudiu
Turcuș, Mihaela Ursa. Ca și până
acum, votanții care au avut și cărți
proprii pentru jurizare s�au
abținut de la vot la categoriile res�
pective. SDC

Luni, 16 aprilie, la ora 19.00, la Teatrul Odeon, va avea loc cea de-a XII-a ediție a Galei Premiilor revistei
„Observator cultural“, în cadrul căreia vor fi acordate premii la șase categorii: „Critică/ Istorie și teorie literară“,
„Proză“, „Poezie“, „Eseistică/ Publicistică“, „Memorialistică“ și „Debut“.
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ALINA PURCARU 

Motorul care pune în mișcare în�
treaga încărcătură epică ține de
secrete. Vechi, traumatizante, noi
și dătătoare de angoase, secretele
sunt moneda de schimb cu care
operează un grup de cinci femei,
apropiate în copilărie, dar cu ale�
geri de viață foarte diferite mai
apoi. Cartea pendulează între
scene din trecutul lor comun, la
internatul unei mănăstiri cato�
lice, și prezentul în care se reu�
nesc, în anii ’80, în restaurantul
nou deschis din Barcelona al
uneia dintre ele. Ritmul e strâns,
subiectul acaparant, vocile credi�
bile, iar fundalul, cu tulburările
politice din timpul dictaturii
franchiste, adaugă încă o latură
menită să capteze cititorul, după
toate regulile unui bestseller. 

Cartea s�a bucurat însă nu
numai de prețuirea cititorilor, ci
a strâns și cronici foarte favora�
bile, adjudecându�și, în 2017, Pre�
miul Nadal. Un bestseller premiat
ar fi cea mai succintă recoman�
dare care i se poate aplica acestui
roman, unul care își ține promi�
siunile, alambicând intriga și am�
plificând miza, până la final.

TEMA CARE LEAGĂ TOATE
POVEȘTILE ÎN ACEST 
ROMAN ESTE IERTAREA

Cele cinci prietene, Olga, Marta,
Lolita, Nina și Julia sunt crescute
de călugărițe, după reguli dure,
care implică violență fizică și
emoțională și accentuează în fie�
care zi vulnerabilitatea tinerelor
fete. Fiecare intră în internat pur�
tând după sine povestea propriei
familii:Olga și Marta sunt plasate
la călugărițe de mama lor, care
urmează să se recăsătorească, Lo�
lita e fiica unor muzicieni care au
fost asasinați în zilele sângeroase

ale instalării lui Franco, Nina e
fiica unor indus triași pentru care
doar statutul contează, pe când
Julia, a cărei viață va fi definitiv
marcată de un joc aparent nevino�
vat, pus la cale de toate cinci, e or�
fană. Julia e acceptată în mâ� 
năstire și călugă rițele îi permit să
studieze la un loc cu celelalte,
dar viața ei înseamnă muncă
abrutizantă și multiple umilințe,
de la care nici colegele nu o scu�
tesc întotdeau na. Cea mai agre�
sivă, și cea care îi va provoca
Juliei un rău imens, este Olga,
șefa grupului, prezență autori�
tară care impune regulile și cere
ascultare. Viețile lor se vor des �
părți dramatic după un joc care
se termină urât, iar Julia este
abuzată de un băiat cu mințile
rătăcite, Vicente, pe care călugă �
ri țele îl adăposteau pe lângă mâ�
năstire. 

După treizeci de ani, Julia
reapare în poveste, în postura de
deputată cu o agendă de stânga,
avocată cu studii la Sorbona, iar
parcursul fiecăreia e refăcut din
flashbackuri sau prin dialoguri
menite să lămurească alegerile
fiecăreia. 

Tema care leagă toate poveș �
ti le de viață care se bifurcă în
acest roman este iertarea. Mot�
toul ales de Care Santos indică
fără dubiu problematica de adân�
cime a acestui roman, înviorat cu
nenumărate răsturnări de situa �
ție, ca într�un veritabil serial ra�
diofonic. „Nu se poate ierta decât
ceea ce este de neiertat (Joan�
Carles Mèlich)“ stă scris pe pa�
gina de gardă, iar fiecare episod
inclus în roman împinge nara �
țiunea către un climax care dra�
matizează posibilitatea și necesi �
tatea iertării. Drama Juliei, care,
după ce e abuzată, mai e și gonită
de călugărițe din mănăstire, se
transformă, treptat, într�un parcurs
în care salvarea devine posibilă, iar

prietenii adevărați apar chiar în
cele mai negre situații. Ajutată de
o deținută comunistă, fără școală,
dar cu o generozitate umană ra�
risimă, Julia reușește să iasă din
calvarul în care o aruncaseră
abu  zurile și indiferența celor care
ar fi trebuit s�o protejeze. Parcur�
sul ei este cel mai dramatic dintre
toate și presupune și cele mai
multe încercări, dar cei treizeci
de ani scurși peste toate nu au
ferit�o pe nici una de greu tăți și
de praguri. 

Marta, în restaurantul căreia
se întâlnesc, visa să devină scrii�
toare, dar, căsătorită cu un editor
de succes, a ajuns să gătească
pentru a întreține o ambianță
primitoare pentru invitații la
cină și, în final, să scrie cărți de
bucate care au făcut�o celebră în
întreaga țară. Olga, sora ei, și cea
care a împins�o, practic, pe Julia,
în brațele abuzatorului, își con �
struiește milimetric o fațadă im�
pecabilă, în care uzanțele și
res pectabilitatea primează, dar
care nu reușește să mascheze
golul, senzația de abandon și po�
vara vinii, veche de trei decenii.
Lola e văduvă și însărcinată în ul�
tima lună, purtând nu doar greu�
tatea sarcinii, ci și povara unor
porniri inacceptabile social, pe
care nu le poate domoli. Cât des�
pre Nina, ea pozează histrionic
într�o femeie libertină, dezinhi�
bată, stăpână pe propria sexuali�
tate, când în realitate tră iește o
viață de minciună și autoamăgiri. 

MULTE ADEVĂRURI
INCOMODE DESPRE 
NATURA UMANĂ

Nici una nu se așază la masă fără
mască, fiecare are ceva de păstrat
numai pentru sine, dar fiecare va
ajunge să dezvăluie vulne rabili tăți,
greșeli sau episoade tabu din pro�
priile vieți, care, mărturisite la cină,
cu paharele de vin mereu pline, sunt
analizate și împărtă șite cu măsura
omenescului, dincolo de orice false
rigori. Și pe măsură ce felurile sofis�
ticate, inventate de Marta, vin și
pleacă de la masă, secretele și con�
fesiunile curg neabătute, lăsând la
lumină adevăratele chipuri ale
celor cinci prietene peste care a tre�
cut, cu adevărat, o jumătate de viață. 

Care Santos și�a dorit să scrie
un roman care să amintească, cum �
va, de trecutul ei și al colegelor sale,
educate la Colegiul Imaculatei Con �
cepții din Mataró, orașul ei natal, din
apropierea Barcelonei. Într�o notă
lăsată la finalul romanului, po ves �
tește cum, pe 10 iulie 2015, douăzeci
și șapte de femei de patruzeci și cinci
de ani s�au întâlnit la ea acasă, pen�
tru a sărbători treizeci și unu de ani
de la terminarea școlii medii. Le�a
promis atunci să scrie o carte care să
conțină câte ceva din ceea ce ele au
trăit și din acel model de educație,
care, după cum ea însăși îl caracteri�
zează, pare „antediluvian“. 

A ajuns, în schimb, să scrie o
carte plasată în vremea propriilor
bunici, cu întâmplări care nu mai
aveau legătură cu ele, dar și cu

portrete în care unele dintre vechile
prietene își pot recunoaște trăsătu�
rile. Meniul descris în carte a fost
gândit de o scriitoare și bucătăreasă
cu carte de identitate în lumea reală,
Ada Parellada, semn că totul a fost
luat foarte în serios, și că jocurile din�
tre real și fictiv au fost asumate, cu
complicități, pe mai multe niveluri. 

Jumătate de viață este un ro man
spumos, care se lasă citit cu mare
ușurință, dar în care sunt devoalate
atât de multe adevăruri incomode
despre natura umană, încât lectura se
transformă, discret, în ritual terapeu�
tic:despre acceptare și înțelegere, des�
pre umbrele cu care trebuie să facem
cu toții pace. SDC

Care Santos, Jumătate de viaţă,
trad. Irina Dogaru, Editura Humani-

tas Fiction, Colecţia „Raftul 
Denisei“, București, 2018. 

Stranii surate
în Barcelona
Jumătate de viață, cel mai recent tradus roman
al scriitoarei catalane Care Santos, este una din
acele cărți cu aer melancolic-almo dovarian, în
care ușurătatea existenței se amestecă, în
proporții egale, cu drama și cu greutatea
ireductibilă a unui rău petrecut în trecut. 
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DESIRÉE HALASEH

Cert este că Havana a ajuns în
topul destinațiilor mele favorite
după ce am luat de pe raft volu�
mul Cuba continuă fotografiată
de Cosmin Bumbuț și povestită de
Elena Stancu.

CUBA DANSEAZĂ, 
SE MANIFESTĂ TARE, 
NU SE ASCUNDE

Mi�au atras atenția de pe vremea
când îi găsisem prin paginile re�
vistei „National Geographic Tra�
veler“, unde descriau în detaliu ce
înseamnă a umbla teleleu cu ru�
lota prin România și Grecia. Ei
trăiau visul: mereu pe drum,
mereu împreună (mai nou și ală�

turi de Tina, companionul patru�
ped), creatori de povești si
experiențe care inspiră și vorbesc
despre alegeri asumate de a duce
o viață lipsită de condiționări ba�
nale și mereu proaspătă.

Cuba continuă e un jurnal de
călătorie despre o lume nu tocmai
străină nouă, izolată în alt timp de
ideologii fantastice. Cuba dan�
sează, se manifestă tare, nu se as�
cunde și miroase a sare de Ca raibe
uscată pe piele după o zi la plajă
alături de bunici, copii, verișori,
mătuși, purcel și cățel. Elena și
Cosmin parcurg un drum intim
printre casele și sufletele cubane�
zilor de rând, asistă la lupte de
cocoși, partide de box, tăierea unui
porc pe acoperișul blocului, îm�
part sticle de rom cu poeți locali. 

14 LUNI ȘI 55.000 
DE KILOMETRI

Oyibo. 2 oameni, 1 motocicletă, 14
luni în Africa e scris de un alt
cuplu de călători veritabili – Ana
Hogaș și Ionuț Florea. Limbajul
nostru comun e dragostea necon �
diționată pe care o împărtășim
pentru Africa. I�am cunoscut la
Starbucks Victoriei din București.
În viața cotidiană ei sunt arhi tecți.
Ana venise cu metroul, iar Ionuț
pe motor. Am sporovoit ore bune
despre Dengue, malarie, febră gal�
benă, paranoia omului alb pe
tărâm negru, bucuria extrasenzo�
rială la vederea prafului roșu de la
orizont, incontestabila utilitate a
avocadoului proaspăt la ceas de
seară și cum în definitiv nimic nu
ne ține morțiș în România noastră
cea de toate zilele, atâta vreme cât
resimți viața pe drum ca pe o ne�
cesitate, al cărei opus nu poate fi
decât risipă și plictis. 

Prin 2011 s�au suit pe un Te�
nere albastru cu numere de An�
glia cu care au ajuns în Italia, la
Livorno, de unde au luat un feri�
bot și nu au mai pus piciorul pe
pământ decât în Maroc, de unde
avea să înceapă odiseea africană.
„În această călătorie de 14 luni și
55.000 de kilometri am lucrat ca
voluntari în pădurea ecuatorială
în Nigeria, am traversat Sahara în
călduri de peste 54 de grade, am
urcat muntele Camerun, am ex�
plorat delta Okavango și bazinul
Congo, am locuit într�un cătun
camerunez, fără bani și fără tele�
fon, am tractat motorul defect 350
de kilometri, am făcut malarie, am
parcurs 3.000 de kilometri de off�
road extrem în R.D. Congo, am
trecut de sute de controale ar�
mate și hățișuri birocratice și am
cumpărat un pahar de ceai în
Egipt. Acesta este jurnalul aven�
turilor noastre.“

EXPLORĂRI EXOTICE DIN 
LOS ANGELES ÎN YEMEN, 
DIN HAITI ÎN ETIOPIA

Cum împaci suferința cu lumina
care se găsește de cele mai multe
ori în jurul acesteia? Ce înveți din
disconfortul pământului străin?
De ce călătoriile reprezintă cea
mai scurtă cale către cunoașterea
lumii în care trăiești, dar și a ta in�
dividuală? Pico Iyer are câteva
răspunsuri dintre care să alegi,
expuse remarcabil în volumul
Sun After Dark. O colecție de ex�
plorări exotice din Los Angeles în

Yemen, din Haiti în Etiopia sau
dintr�o închisoare boliviană într�o
mănăstire ascunsă din Tibet. Iyer
e un jurnalist desăvârșit, care in �
tră cu ușurință în încăperile capi�
tonate ale guvernului tibetan în
exil din Dharamshala, unde dis�
cută cu Dalai Lama despre geopo�
litică, dar și într�o comunitate zen,
acolo unde Georges Pompidou,
Joni Mitchell sau idolul prințului
Charles s�au retras în ultimii ani
de viață – aici el poartă numele
Jikan, Cel Tăcut, dar pentru restul
dintre noi e mai cunoscut sub un
alt nume: Leonard Cohen. 

Probabil una dintre cele mai
importante lecții pe care le�am ex�
tras de aici a fost de a mă bucura pe
deplin de momentele în care mă
simt pierdută. Fără direcție, fără o
destinație exactă la care să ajung,
un popas pe care să trebuiască să�l
fac sau un plan fix pe care trebuie
să�l urmăresc. Iar călătoriile toc�
mai cu asta te confruntă. Cu tot
ceea ce se derulează în fața ochilor
tăi într�o limbă complet străină, cu
limbaje corporale și norme sociale
atât de departe de tot ce ai învățat
tu acasă că e norma.

Judecăm ceea ce nu ne este
cunoscut, dar treptat înțelegem că
nu mai suntem deloc în cultura pe
care am lăsat�o în urmă și nici în
cea înspre care credeam că mer�
gem. Ajungem undeva complet di�
ferit, nu chiar ironic și nu chiar
romantic. Nu încerca să umpli tă�
cerile cu explicații, uneori au mai
multe de zis decât toate cărțile pe
care le�ai citit vreodată. SDC

Literatura de călătorie. 
Mergi unde citești cu ochii
Cheful vine mâncând. Cheful de călătorie vine
sub mai multe forme, uneori atât de subtile
încât nici nu știi cum te pomenești cu un bilet
spre America Centrală în buzunar, întrebându-te
oare de unde a pornit toată povestea aia cu tine
și o mână de indigeni americani care culeg
cactuși San Pedro în deșertul San Luis Potosí din
Mexic. Poate ai văzut un film, poate odată ți-a
cântat la ureche Gheorghe Zamfir El condor
pasa, poate ți-a povestit cineva și poate că acel
cineva a pus pe hârtie evenimente bizare,
străine ție, dar care nu ți-au mai dat pace de
când ultima frază de pe ultima pagină din ultima
carte de călătorie pe care ai citit-o și-a marcat
neliniștea în sufletul tău. Pot doar să presupun. 
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Matei Vișniec – Ultimele zile ale Occidentului 

– FRAGMENT – 

— Atenție, reluă Paul firul expli cației,
nu declinul este problema, ci lipsa
unei științe a declinului. Că toate
civilizațiile îmbătrânesc până la ur �
mă, că se închistează și mor, asta o
știm cu toții. Nici o civilizație nu și�a
dezvoltat însă până acum o știință a
dispariției sale. Altfel spus, o metodă
de a muri.

— Paul, tu nu vorbești serios.
— Ba da, Mathieu. Trebuie să

avem curajul să acceptăm acest
lucru. Să ieșim total din carcasa de
dogme corecte din punct de vedere
politic. Arabii vor continua să vină
în Europa, africanii vor continua să
vină în Europa. Asiaticii vor fi al trei�
lea val care va transforma identitar
Europa. Omul alb va deveni mino�
ritar, într�o bună zi va trăi poate în
doar câteva rezervații, la fel ca indie�
nii din America. Demografia nu
iartă, cele mai mari revanșe istorice
au fost cele demografice. Deci nu

asta este problema, cum să ne opu�
nem eventual acestui proces. Nu ne
putem opune imigrației...

— Vrei să spui că problema ar fi
cum să ne acceptăm sfârșitul într�un
mod demn? Ca să lăsăm o amintire
frumoasă?

— Amintire frumoasă nu mai
putem lăsa. După Holocaust, Eu�
ropa Occidentală și�a pierdut capa�
citatea de a mai lăsa amintiri fru �
moase umanității. Declinologia ar
trebui să fie știința de a transmite
cât de cât valorile democrației și ale
societății deschise, ale toleranței și
ale artei de a trăi. Dar hai să fiu mai
clar. Să presupunem că într�o zi un
străin îți bate la ușă, tu îi deschizi și
el îți spune: „Nu vă supărați, dom�
nule, că dau buzna așa... Îmi pare
rău de intruziune, dar trebuie să vă
dau o veste proastă. Peste exact o
oră veți avea un atac de cord. Nu mă
întrebați de unde știu acest lucru,
pur și simplu știu...“.

— „Iar eu sunt dispus să vă iau
locul...“

— Exact... Vezi că înțelegi re�
pede? Ei bine, ce faci tu dacă acest
om vine și�ți spune, foarte amabil,
„eu sunt cel care vă va lua locul“?

— Și zici că am doar o oră la
dispoziție?

— Da, ai doar o oră la dis �
poziție…

Instinctiv, privirile mele rătă�
ciră timp de câteva secunde prin
restaurant, ca și cum ar fi trebuit 
să�mi iau rămas�bun de la o lume
familiară. Iar lumea, în acel moment,
era formată din oameni binedispuși,
bine îmbrăcați, cu fețe radioase,
încântați să petreacă un moment
într�unul din cele mai simpatice res�
taurante pariziene, într�unul din
cartierele istorice ale capitalei fran�
ceze, alături de unul dintre cele mai
frumoase edificii religioase din Pa �
ris, biserica Saint�Eustache, la doi
pași de una dintre cele mai fru�
moase străzi comerciale, unde buti�
curile etalate de o parte și de alta
propuneau cele mai reprezentative
eșantioane din ceea ce am putea
numi arta de a trăi à la française...

— Doar o oră... Hm... Păi, ce 
mi�ar rămâne de făcut decât să�l rog
pe nou�venit să aibă grijă de pisica
mea...

— Așa...
— Să�i arăt cum se udă florile...

— Așa, așa... (Paul era în mod
evident hiperîncântat de acest joc și
mai ales de rapiditatea cu care îi
înțelesesem regulile.)

— Pe scurt, îi arăt cum func �
ționează casa... Cum să utilizeze te�
lecomanda televizorului, pe cea a
DVD�playerului, telecomanda apa�
ratului de radio, telecomanda apa�
ratului de aer condiționat...

— Perfect, perfect, perfect! ex�
clamă Paul cu ochii scânteind de
plăcere, dar și puțin întristat întru�
cât nivelul supei scăzuse în pro �
porție de 80 la sută în bolul său.

— Îi mai arăt cum să deschidă
computerul...

— Și parola, să nu uităm că tre�
buie să le dăm parolele...

— Da, îi dau parola ca să poată
avea acces la tot ce am eu pe compu�
ter, plus parola de acces la wi�fi...

— Bravo...
— Îi mai arăt unde sunt cear�

ceafurile curate, unde țin cheile
mașinii, cum să folosească aspirato�
rul... Îi povestesc cum e cu dulapul
de medicamente... Apoi cum func �
ționează mașina de spălat vasele și
mașina de spălat rufe, cum să intro�
ducă capsule în mașina de cafea,
cum să aprindă aragazul, cum să
utilizeze cuptorul electric, cuptorul
cu microunde, mixerul și aparatul
instant de încălzit apă... Paul, nu�mi
ajunge o oră. Doar pentru bucătărie
îmi trebuie o jumătate de zi...

— Vezi, vezi, făcu Paul ca un
copil care sare în sus de bucurie,
vezi ce bine este să dispui de timp?
Pentru că noi mai avem câteva de�
cenii bune, ba chiar poate jumătate
de secol în fața noastră ca să le
transmitem toate acestea...

— Să nu uităm, Paul, că mai tre�
buie să�i arăt musafirului meu cum
să achite chiria, întreținerea, gazul
și electricitatea, abonamentul la te�
lefonul fix și la internet, asigurarea
mașinii, garajul, impozitul local...

— OK, ai înțeles. Aceasta este
știința declinologiei...

— Și dacă atacul meu de cord i
se datorează de fapt... musafirului?

Paul rămase câteva secunde
gânditor. În mod evident acest sce�
nariu nu�i trecuse prin minte. Brusc
jocul își pierdu ceva din spontanei�
tate.

— Nu știu... În definitiv, ce
importanță are cauza atacului de

cord? Ceea ce ne interesează pe noi
este predarea casei. Nu? În așa fel
încât ea să rămână în stare de
funcționare și mai ales să nu�și
piardă... memoria.

— Ar trebui deci să�i mai arăt
musafirului biblioteca... Să�i explic
de ce toate acele cărți sunt foarte
importante pentru mine. Să�l rog să
nu le arunce la gunoi...

— Ba chiar să le citească dacă se
poate...

— Să�i explic de�asemenea de
ce tablourile de pe pereți sunt pre�
lungirea propriei mele persoane...

— Ceea ce nu înseamnă că el nu
va veni cu propriile sale tablouri...

— Și dacă musafirul, când bate
la ușă, are deja cu el câteva valize
pline cu obiecte, poate chiar și câ�
teva tablouri, pe care abia așteaptă
să le poată pune pe mobilele mele
sau agăța pe pereții mei?

— Mathieu, e normal. Nimeni
nu bate la ușa noastră cu mâna
goală.

— Și atunci crezi că ar fi normal
să încerc să�l rog să mă lase să mă
uit și eu prin valiza lui?

Chelnerul veni să ne ia din față
bolurile golite și să pregătească
masa pentru etapa următoare. Cu
delicatețe și cu un balet al mâinilor
demn de un păpușar, omul adună fi�
rimiturile de pe fața de masă și ne
umplu din nou paharele cu vin. Paul
îl privi dintr�odată lung, ca și cum 
l�ar fi descoperit pentru prima dată.

— Cum te cheamă? îl întrebă
Paul.

Întrebarea pusă de Paul chel�
nerului mă lăsă perplex, avea ceva
extrem de brutal și lipsit de respect,
cel puțin din punctul meu de ve�
dere. Dar la fel de perplex mă lăsă
reacția bărbatului.

— Ahmed, spuse acesta fără să
se simtă deloc jignit.

— Și de câtă vreme lucrezi aici?
continuă să�l interogheze Paul. Eu
vin la voidestul de des ca să iau masa,
dar până acum nu te�am mai văzut…

— Nu m�ați văzut pentru că am
lucrat mulți ani la bucătărie. De două
săptămâni am fost însă urcat în grad,
acum sunt șef de salon, răspunse râ�
zând Ahmed, într�o franceză per�
fectă, fără urmă de accent arab. SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din

volumul Ultimele zile ale Occidentului, de Matei Vișniec, care va apărea

în curând în colecția „Fiction LTD.“ a Editurii Polirom.

CARTEA

„Oare ce i se întâmplă Occidentului? A
intrat el în faza finală a declinului?
Moare civilizaţia occidentală? Va fi 
Europa Occidentală islamizată, africa -
nizată, ocupată de milioane de mi -
granţi veniţi din Africa și din Asia?
Asistăm la dispariţia omului alb? Se va
produce o gigantică operaţiune de în-
locuire în Europa a populaţiei albe, de
tradiţie creștină, cu o altă populaţie,
africană și arabo-musulmană, pur -
tătoare de tradiţie islamică? Suntem,
pe continentul european, martorii unei
catastrofe comparabile cu prăbușirea
Imperiului Roman? Se produc sub
ochii noștri extincţia valorilor occiden-
tale, amuţirea vocii morale a Occiden-
tului și ieșirea sa din istorie? A decis
oare Occidentul să se sinucidă în
prezent, din punct de vedere cultural,
după ce în secolul trecut a încercat de
două ori să se sinucidă fizic (declan -
șând Primul și cel de-al Doilea Război
Mondial)? Zeci de întrebări de acest
gen inundă zilnic presa și reţelele de
socializare. Ca jurnalist, mă confrunt cu
ele zilnic la Radio France Internatio -
nale, unde lucrez de trei decenii. Ca
scriitor însă, mi-am propus să le abor-
dez oarecum altfel, prin prisma unor
fabule filozofice și a unor povestiri cu
aer dilematic, dar și prin câteva confe-
siuni.“ (Matei Vișniec) SDC



Două zile pe muchie a fost Zuc�
kerberg Împărat audiat sub cu�
pola Capitoliului american, în
încercarea (doar parțial reușită)
de a i se cere socoteală în privința
comportamentului reprobabil al
Zmeului Facebook, confruntat cu
Kogan cel voinic de la Cambridge. 

A avut toate datele unui show me�
diatic, dar care, culmea, a prins mai
ales pe Facebook decât în media
tradițională din Statele Uni te ale
Americii. Agenda internă este în�
cărcată de tweet�urile pre șe din �
telui Trump, investigația procu� 
rorului special Robert S. Mueller
III, raidurile FBI asupra sediului
unuia dintre avocații lui Trump,
pensionarea liderului majorității
republicane din Camera Repre �
zen tanților, Paul Ryan, războiul
comercial cu China declanșat de
Trump (deocamdată la nivel verbal),
aș teptarea acțiunilor lui Trump

privind pedepsirea liderului sirian
Assad în urma noului atac cu arme
chimice. Un platouaș ca o masă de
Paște la români. Toate cele enume�
rate anterior au condus subiectul
Facebook în planul al II�lea. 

Audierea șefului Facebook,
Mark Zuckerberg, denumit în con�
tinuare Țuchi, a avut toate datele
lumii reale: un geek al giganților
tehnologici americani care a fost
prins foarte târziu că a călcat
strâmb în lupta sa pentru maximi�
zarea profitului s�a întâlnit cu

reprezentanții poporului, mulți
dintre ei complet habarniști în
privința direcției în care se în�
dreaptă universul social media, dar
și alții, la fel de mulți, măcar puși în
temă în mod corect de către consi�
lierii lor. 

Din fericire, s�au spus în cele
două zile de audieri suficient de
multe lucruri importante, încât să
stabilească o serie de direcții im�
portante de discuție. Tot din feri�
cire, există destui experți care au
putut să răspundă publicului pe
larg la întrebările la care Țuchi s�a
ferit să ofere orice fel de comenta�
riu. Un exemplu: strânge Facebook
date despre utilizatorii de Internet
în afara sa? E un soi de secret al lui
Polichinelle faptul că Facebook co�
lectează date dintr�un număr foar �
te mare de surse (istoricul brow� 
serului, sistemul de operare An�
droid etc.) și nu se limitează la
strângerea de detalii despre viața

privată strict pe baza interacțiunii
noastre cu aplicația. Altfel spus, as�
piră date de peste tot unde se poate
strecura sau îi dăm noi acces, de
multe ori fără să ne dăm seama.
Câte conturi nu ne�am creat pe
site�urile unor restaurante cu li�
vrare la domiciliu prin intermediul
butonului „Facebook“ în loc să
completăm un formular dedicat?
Știe acum Țuchi (mă rog, „aspirato�
rul de date“) ce bucate am coman�
dat și cât am plătit pe ele, la ce ore
și în ce zile? Știe măricelul!

Aria de subiecte importante
este largă (doar despre faptul că
Țuchi a acceptat, în sfârșit, că Face�
book este responsabil pentru con �
ținutul postat s�ar putea vorbi la
nesfârșit, în condițiile în care a
negat vehement asta, lăsând res�
ponsabilitatea exclusiv în cârca
utilizatorilor). Dar poate cea mai
importantă discuție, pe termen scurt,
până când inteligența artificială va

lua locul inteligenței lui Țuchi, se
referă la echipa tot mai numeroasă
de „cenzori“ care analizează con �
ținutul raportat ca inadecvat de
către utilizatori. Poți să fii total in�
dispus doar la vederea texanului
Ted Cruz și să fii antirepublican
până în măduva oaselor, dar nu
poți să nu accepți că suntem în fața
instituirii unei armate de angajați
care vor decide ce e libertate de ex�
primare și ce e insultă, ce avem voie
și ce nu avem voie să scriem pe Fa�
cebook. Pe drept cuvânt, politicie�
nilor din Congres li s�a zbârlit
părul la auzul veștii că discursul pe
rețeaua socială va depinde de gus�
turile, preferințele și gândurile
despre lume ale unei caste anga�
jate de Zuckerberg să aprobe sau
respingă la minut postări conside�
rate a viola termenii și condițiile
comunității. Motiv să revenim pe
larg la subiect într�un viitor episod
„La Țuchi“. SDC

Jobul de vis: responsabil cu cenzura la Facebook
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Este aprilie, momentul când cine
știe ce porțiuni aviare din ADN�ul
nostru ne determină să facem
curat în cuib. Însă curățenia de
primăvară deja nu mai este ceva
gospodăresc, ci a devenit o filo�
sofie, un mod de viață, o abilitate
care trebuie învățată, aducătoare
de fericire și pace interioară.

Cea mai proaspătă modă în făcu�
tul curățeniei – pentru că da,
există o modă – este „curățenia de
moarte“. „Dostadning“ este un
con cept suedez, devenit popular
la începutul lui 2018, cu o carte:
The Gentle Art of Swedish Death
Cleaning (traducere aproxima�
tivă: Blânda artă a curățeniei de
moarte suedeze). Margareta Mag�
nusson, o doamnă de o vârstă ve�
nerabilă, susține ideea de a face
din timp curățenie, cu gândul că,
atunci când nu vei mai fi, celor
dragi le va fi greu să îți facă ordine
prin lucruri. Ideea se adresează în
general oamenilor în bătrânețea
tânără (50�70 de ani), care au acu�
mulate numeroase obiecte nefo�
lositoare – lucruri de care nu mai

au nevoie, lucruri pe care nu le
mai folosesc, haine pe care nu le
mai îmbracă, suveniruri pe care
se adună praful etc. Conceptul
propune adulților să ia lucrurile
încet și pas�cu�pas și să își dăru�
iască un obiect nefolosit atunci
când se văd din când în când cu fa�
milia, câte o carte din când în când
pentru un prieten căruia i�ar plă�
cea mai mult și așa mai departe,
timp de câteva decenii. E un proces
de lungă durată, nu neapărat în
doar beneficiul familiei, ci inclusiv
pentru îmbunătățirea vieții per�
soanei care se eliberează de lucruri
și își poate trăi ultima parte a vieții
eliberați de tirania obiectelor.

Conceptul de Dostadning
sea mănă, în unele părți, cu o filo�
sofie a curățeniei devenită cele�
bră acum trei ani și cunoscută sub
numele de metoda KonMari. Este
bazată pe cartea Magia ordinii.
Senzaționala metodă japoneză de
a�ți elibera și organiza casa, sem�
nată de Marie Kondo, care a pro�
vocat, câțiva ani la rând, un cult al
curățeniei. La un nivel elementar,
metoda se reduce la o singură

acțiune, să iei fiecare obiect din
casă și să te întrebi: „Acest obiect
îmi aduce fericire?“. Dacă răspun�
sul este nu, atunci trebuie arun�
cat. La un nivel mai profund,
metoda propune regândirea rela ției

dintre om și lucrurile lui: cât de
mare nevoie ai de lucrurile din
jur? Cât spațiu ocupă? Dar cât
spațiu mental îți fură ție? Metoda
are scop, în final, nu atât o curățenie
generală, cât o limpezire mentală

și spirituală. În urmă cu două
luni, Netflix a anunțat că Marie
Kondo va avea în 2018 propriul
serial TV, cu sfaturi practice de �
spre organizarea casei și curățenie.

Marie Kondo are și un curs
online despre curățenia aducă�
toare de fericire. Începi prin a te
elibera de 60 de dolari. Este doar
unul dintre numeroasele cursuri
pe tema aceasta – unele gratuite,
altele care îți cer să „investești“
până la 300 de dolari. Există zo�
diacul făcutului curățeniei. Citez
de la Balanță, zodia mea: „Ca o na�
vigatoare în prăpastia dintre ideal
și realitate, găsește un echilibru
între viziunea romantică și aspec�
tul practic al spațiului tău“. 

Obsesia de a scăpa de lucruri
este un fel de simptom al lipsei de
griji. Societățile au trecut de la
disperarea de a nu avea lucruri
elementare, la iritarea de a avea
prea multe lucruri. Avea și sărăcia
avantajul ei – era „lucie“ chiar și
fără o investiție 300 de dolari. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!

Cum să trăiești dusul gunoiului
ca pe un concept filosofic

Marie Kondo va avea propriul serial TV despre cum să faci curăţenie 
ca să îţi îmbunătăţești viaţa



Astfel, din 2015 încoace, vânzările
acestor cărți au crescut cu 19 la
sută, depășind vânzările cărților
de ficțiune „generală“. Anul trecut,
în Marea Britanie s�au vândut 18,7
milioane de volume polițiste, în
vreme ce alte genuri au vândut
ceva mai puțin, „numai“ 18,1 mi�
lioane.

Și valoarea în sine a acestor
cărți a crescut cu peste 10 la sută,
piața de thriller și carte polițistă
fiind estimată în prezent la o sumă
cuprinsă între 106 și 117 milioane
de lire sterline. O altă cifră intere�
santă este numărul autoarelor,
care reprezintă 53 la sută dintre
scriitorii de thriller și romane
polițiste.

Practic, cei mai vânduți autori
de gen din Marea Britanie sunt, în
ordine, Lee Child (1,2 milioane de
cărți vândute), James Patterson
(1,1 milioane), inevitabilul Dan
Brown (numai 480.000), Paula
Hawkins (472.469), John Grisham
(449.138). Dintre autoare se re�
marcă autoarea canadiană Shari
Lapena, care a dat comedia pe
thriller în 2016, cu The Couple
Next Door, Clare Mackintosh, fost
ofițer de poliție care a debutat în
2014, sau Paula Hawkins, care a
cunoscut un uriaș succes cu The
Girl on the Train.

„Când vremurile sunt tulburi și
când cei răi par să iasă câștigători,

iată vin cărțile po lițiste ca să echi�
libreze lucrurile în viață“, este de
părere David Baldacci, unul dintre
cei mai de succes autori de thril�
ler, cu 274.000 de cărți vândute în
ultimul, recompensat cu un pre�
miu pentru bestseller la London
Book Fair. 

„Oamenilor nu le place atunci
când cei care comit fapte rele
scapă nepedepsiți. În viața reală ei
scapă tot timpul, dintr�o mulțime
de motive. Dar, în romane, răul
este pedepsit, iar eroii buni, în ge�
neral, câștigă după ce rezolvă o
enigmă. Și totul în lume este în re�
gulă. Cel puțin din punct de ve�
dere al ficțiunii.“

Unii editori, amintind că
aceste genuri sunt prizate de pu�
blic și că popularitatea lor tinde
periodic să crească, sunt de părere
că actualul succes se datorează
atât unor autori noi, cât și faptului
că „editorii au căpătat mai multă
experiență“ și știu mai bine ce și
cum să vândă, apelând din ce în ce
mai mult la social media pentru a
afla preferințele publicului.

Dar unul dintre „vinovații“
principali în succesul crescând
din ultima perioadă a literaturii
polițiste pare să fie televiziunea.
Una dintre cele mai populare cărți
din ultimul an a fost Apple Tree
Yard de Louise Doughty care a fost
scoasă din nou pe piață pentru a

coincide cu adaptarea TV realizată
de BBC. Tot BBC a adaptat în ulti�
mul an cele trei romane din seria
Cormoran Strike, scrise de J.K.
Rowling sub pseudonimul Robert
Galbraith.

„Adaptările TV aduc cititori
noi“, crede Jack Thomas, directo�
rul London Book Fair. „Când dai
drumul la televizor nimerești pes �
te nenumărate filme și seriale po �
lițiste, cea mai mare parte bazate
pe cărți. Ai Netflix și mai exis tă ca�
nale TV întregi dedicate cri melor.
Practic, astăzi poți să vezi serialul
Poirot  în buclă“. 

În acest timp, Ian Rankin,
unul dintre cei mai populari au�
tori de gen, crede că, propunând
personaje fascinante și povești
palpitante, thrillerurile câștigă fi�
indcă „ne prezintă partea noastră
întunecată“.

„Acest gen literar spune foarte
multe despre societatea noastră“,
spune Rankin. „Spune foarte mul �
te despre noi, ca oameni. Noi, oa�
menii, suntem capabili de multe
fapte bune, dar putem de aseme�
nea să facem lucruri cumplite al �
tor oameni. Acum crește popula� 
ritatea acestor romane domestic
noir ce vorbesc, în general, despre
oameni obișnuiți prinși în situații
extraordinare. Iar cititorul își
spune «Ei bine, ar putea fi vorba
despre mine!».“ SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Englezii mănâncă
thriller pe pâine
Genurile polițist și thriller o duc cel mai bine în ultimul an, în librăriile

engleze, rezultă din datele făcute publice la The London Book Fair.
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PE SCURT

O nouă carte care poartă semnă�
tura lui J.R.R. Tolkien (și, ceva
mai mică, semnătura fiului său,
Christopher) urmează să apară
în această vară.

Intitulată The Fall of Gondolin,
cartea prezintă prima poveste din
Pământul de Mijloc scrisă de că �
tre Tolkien, căderea și distrugerea
unei cetăți mitice a elfilor de către
Morgoth, stăpânul întunecat că�
ruia Sauron de Mordor îi era doar
un umil servitor. 

De�a lungul vieții, reputatul
profesor britanic a publicat doar
două cărți de ficțiune:Hobbitul și
Stăpânul inelelor. După moartea
sa însă, Christopher, fiul și „cel
mai dur critic“ al lui Tolkien, și�a
asumat revizuirea, organizarea și
publicarea celorlalte texte care al�
cătuiesc o adevărată mitologie a
Pământului de Mijloc. 

Au apărut, astfel, Silmaril�
lion, The History of Middle Earth
(în 12 volume) și, în ultimii ani,
Copii lui Hurin și Beren și Lu �
thien, acestea din urmă fiind
două romane bazate pe cele mai
importante legende inventate de
Tolkien. The Fall of Gondolin, a
treia mare legendă, este, de fapt,
primul text scris de Tolkien în uria�
șa sa sagă a elfilor și oamenilor, 

redactat cel mai probabil în 1917,
când autorul încă își revenea de
pe urma luptelor din Primul Răz�
boi Mondial. 

„Pentru comunitatea fanilor
lui Tolkien, The Fall of Gondolin
este un soi de Sfânt Graal. N�am
visat niciodată să îl vedem publi�
cat“, a explicat Shaun Gunner,
președintele Tolkien Society.

Publicarea cărții a venit, în�
tr�adevăr, ca o surpriză după ce
Christopher Tolkien, care are 93
de ani, anunțase, la publicarea
precedentei Beren and Luthien, în
2017, că „probabil este ultima
carte din lunga serie de ediții de�
dicată operei tatălui meu“. SDC

Apocalipsa elfilor: un
nou roman de Tolkien
vede lumina zilei 

n Isao Takahata (foto sus), maestru
al animației japoneze, complice și
colaborator de lungă durată al lui
Hayao Miyazaki, a încetat din viață
la vârsta de 82 de ani. Cofondator
al studioului Ghibli, Takahata a
realizat câteva lungmetraje extrem
de lăudate, precum Grave of the Fi�
reflies (1988), Only Yesterday
(1991), Pom Poko (1994) sau My Ne�
ighbors the Yamadas (1999). Ulti�
mul său film, The Tale of the
Princess Kaguya (2013), a fost no�
minalizat la Oscarul pentru cel mai
bun film de animație.
n F’murrr, unul dintre cei mai
respectați autori de bandă des�
enată din Franța, a încetat din viață
la vârsta de 72 de ani. Pe numele său
real Richard Peyzaret, F’murrr
(nume inspirat de motanul Murr al
lui Hoffman – n.r.) a făcut parte din
grupul de artiști BD reuniți în jurul
legendarei reviste „Pilote“, revistă
unde a publicat și cea mai cunoscută
serie a sa, Le Génie des Alpages, o
capodoperă de umor absurd și filo�
sofie. „Cred că Génie des Alpages
este, așa cum spunea Brecht, o tra�
gedie optimistă“, declara F’murrr.
n Lumea aproape s�a bătut pentru
a achiziționa cele 227 de obiecte
scoase la licitație, la Sotheby’s în
Sydney, de către Russell Crowe
(foto jos). „A fost o adevărată Crowe�

manie!“, a declarat un reprezentant
al casei de licitație, anunțând că
suma totală încasată, 2,3 milioane
de euro, a fost peste așteptări.
Russell Crowe, colec ționar pasio�
nat, s�a despărțit de o parte din�
tre „comorile“ sale pentru a aco� 
 peri nota de plată a unui di vorț
costisitor.
n Apple TV anunță că va adapta
pentru micile ecrane trilogia
Fundația de Isaac Asimov. De
adaptare se vor ocupa David S.
Goyer (Batman v Superman) și
Josh Friedman (Terminator: The
Sarah Connor Chronicles), după
ce Jonathan Nolan a abandonat
proiectul pentru a realiza seria
Westworld.
n Gigantul streaming Netflix a
anunțat că nu va prezenta nici un
film la Cannes, nici măcar în afara
competiției, ca răspuns la intra�
rea în vigoare a unei noi reguli ce
interzice accesul în competiție a
oricărui lungmetraj ce nu a fost
lansat înainte în sala de cinema.
Astfel, dacă Netflix ar dori să par�
ticipe cu filmele lor la Cannes, ar
trebui ca acestea să fie difuzate la
cinema și abia după 36 de luni să
fie disponibile în streaming abo �
naților. „Imposibil“, afirmă Ted
Sarandos, chief content officer la
Netflix.

n Studiourile Warner Bros au pus
capăt unui contract în valoare de
450 de milioane de dolari cu so�
cietatea puternicului producător
Brett Ratner (regizor al seriei
Rush Hour, printre altele). Deci�
zia a fost luată după ce Ratner a
fost acuzat de hărțuire sexuală de
mai multe femei, printre care
actrițele Olivia Munn și Natasha
Henstridge.
n După Johnny Halliday, Franța
mai pierde unul dintre pionierii
rockului din Hexagon prin dece�
sul lui Jacques Higelin (foto) care
a încetat din viață la vârsta de 77
de ani. 

n După 35 de ani de interdicție, în
Arabia Saudită se va deschide un
cinematograf la Ryad, iar primul
film proiectat va fi Black Panther.
Conducătorii religioși saudiți au
obținut în anii ’70 închiderea
celor câteva cinematografe din
țară, dar interdicția este în sfârșit
ridicată, ca parte a reformelor
economice și sociale ale prințului
moștenitor Mohamed ben Sal�
man. Sala va avea 500 de locuri,
dar bărbații și femeile vor fi
separați. SDC
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Economia rurală, așa rahitică
cum este ea, funcționează doar
dacă toți sau aproape toți facto�
rii care o influențează se reunesc
atunci când trebuie. 

Cel mai la îndemână exemplu este
chiar zicala aia cu dacă plouă în
mai, vom avea mălai. Iaca factorul
meteorologic și iaca momentul

când e nevoie de el. Altfel, porum�
bul nu se face cum și cât trebuie,
găinile înghit în sec, purceii nu se
îngrașă. Credeți�mă, așa arată o
criză microeconomică capabilă să
destabilizeze tihnitul trai de sub �
zistență. Și atunci când se întâm�
plă, mințile luminate ale comu� 
ni tății trebuie să vină cu soluții,
fiindcă de asta se cheamă ele
minți luminate.

Vasile este ciobanul, cu arti�
col hotărât, fiindcă este singurul
din comuna despre care vorbim
azi. Nu trebuie să vi�l închipuiți
bătând dealurile la pas și păscând
mioarele prin văgăuni, pentru a le
smulge apoi câțiva stropi de lapte.
El doar le deține. De păscut, muls,
și tuns se ocupă niște nătărăi

analfabeți, care cred că a primi
țigări și rachiu înseamnă salariu.
Problema economică a lui Vasile
s�ar putea numi mârlit asincron.
Întâlnirea amoroasă dintre oile lui
și berbec se petrece cam în aceeași
perioadă în fiecare an, fiindcă așa
sunt programate genetic oile să se
vrea iubite. Apoi se nasc mieii,
dintre care o parte vor deveni oi și
berbeci, iar restul devin friptura
noastră de Paște. Aici intervine
iarăși factorul temporal, în sensul
că sărbătoarea trebuie să vină
după ce mieii apucă să crească
până la o greutate care să facă pro�
fitabilă afacerea. Asta nu se întâm�
plă dacă Paștele cade pe 8 aprilie și
nici nu prea a plouat în mai anul
trecut. E greu să vinzi niște chestiuțe

nu mai mari decât o mâță oameni�
lor din comună. 

Lumea s�a văzut astfel ne�
voită să�și cumpere mieii de prin
străini și nimeni nu�i putea con�
damna pentru asta, fiindcă ai lui

Vasile nu par să fie buni pană hăt,
tocmai de unu mai, când nu�i mai
vrea nimeni. Aici trebuia să inter�
vină o minte luminată și respec�
tată, fiindcă nu îl putem lăsa pe
bietul cioban să falimenteze. Pri�
marul, despre care nimeni nu știe
că are cam un sfert din oile de la
stâna asta, deci și un sfert din mieii
nevânduți, a dat o dispoziție pe
care mulți specialiști în economie
s�ar putea să o considere mutare
de geniu. A instituit o sărbătoare
provizorie, valabilă doar anul
acesta, fix de întâi mai, numită
Maște. Este același unu mai dintot�
deauna, cu liber de la stat, cu vese�
lie și cu grătare, doar că, pe lângă
bere și mititei, se va consuma, în
mod obligatoriu, carne de miel. SDC

Maștele
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Doar două patinatoare din în�
treaga lume erau în stare în anul
când s�a filmat I, Tonya (adică în
2016) să execute un triplu axel.
(Aceasta e o săritură foarte compli�
cată, care lui Harding i�a reușit în
1991, la Campionatele SUA, și pe
care a repetat�o în același an la
Campionatele Mondiale, dar care
pe urmă nu i�a mai ieșit.) Cele două
patinatoare n�au vrut să facă tri�
plul axel pentru film deoarece se
pregăteau pentru Olimpiada de
Iarnă din 2018 și nu voiau să riște o
accidentare. Prin urmare, figura a

fost prelucrată digital, combinând
imaginile reale cu Tonya Harding
din 1991 și imaginile cu protago�
nista Margot Robbie. De acum îna �
inte o să mă uit cu alți ochi la con� 
cursurile de patinaj, dar aș minți
dacă aș spune că I, Tonya mi se
pare un film foarte bun sau că a
scos tot ce se putea din biografia
acestei patinatoare extra�ordinare.

Pentru cine s�a născut mai târ�
ziu (Margot Robbie nu știa la prima
lectură a scenariului că eroina e o
persoană reală), iată pe scurt fap�
tele: Tonya Harding e o fostă pati�
natoare americană lansată în 1991,
a cărei carieră a luat sfârșit în 1994,
când s�a aflat că fostul ei soț a pus
la cale împreună cu un prieten tri�
miterea unor scrisori de amenin �
țare și lovirea adversarei Tonyei,
Nancy Kerrigan, înainte de concursu�
rile pentru desemnarea echipei
olimpice a SUA. Acuzată că a știut
de scrisori și de atac și că n�a
anunțat poliția, Harding a fost dată
afară definitiv din patinaj (decizie
considerată de unii prea dură). Fil�
mul regizat de australianul Craig
Gillespie și coprodus, printre alții,
de Margot Robbie, se concentrează

în principal pe relația patinatoarei
cu mama sa, LaVona (pentru care
Allison Janney a primit Oscarul) și
în secundar pe relația cu fostul soț
Jeff Gillooly (interpretat foarte
bine de actorul american de ori�
gine română Sebastian Stan). Și
mama, și soțul sunt două persoane
abuzive de care Tonya s�a scuturat
foarte greu. În prezent ea nu mai
vorbește cu mama sa de ani buni și
e la a treia căsnicie, se pare în sfâr �
șit fericită. După patinaj, Tonya
Harding a avut tot felul de ocupații,
a jucat chiar și într�un film, a încer�
cat să facă impresariat în wrestling
și a jucat box profesionist (câști �
gând trei meciuri și pierzând trei).

Ideea de a împacheta povestea
scrisă pe baza discuțiilor scenaris�
tului Steven Rogers cu Tonya Har�
ding și cu fostul ei soț, Jeff Gillooly,
într�o comedie neagră/ mocku�
mentary nu mi se pare grozavă,
deși e justificată de faptul că Tonya
și Jeff au viziuni diferite asupra
acelorași evenimente, iar mama n�a
putut fi contactată. Cu alte cuvinte,
nu trebuie să credem că ce ve�
dem s�a întâmplat întru totul așa. 

Împreună cu adresarea directă a
interpreților către cameră, ideea de
comedie neagră/ mockumentary
pare o soluție in extremis și dă un
aer de (auto)deriziune pe care po�
vestea n�o merita. (În plus, face ca
unele pasaje să devină prolixe.) O
narațiune clasică ar fi scos poate
mai bine în evidență adevărata
dramă a Tonyei Harding, dincolo
de traumele provocate de mama
care abuzat�o psihic, fizic și verbal. 

Venind cu moștenirea grea pe
linie maternă (imagine de sine
proastă, temperament coleric, gust
estetic necultivat), dar și paternă
(de la tatăl divorțat devreme de
mamă a învățat să vâneze și să re�
pare mașini), Tonya Harding n�a
corespuns niciodată imaginii pe
care federația americană de spe�
cialitate (și întreaga lume a patina�
jului) dorea să o promoveze, ima� 
gine bazată pe un anume ideal de
feminitate. Nu era o tânără mlă�
dioasă și fragilă ca o figurină de
porțelan, ci era sportivă, dură și
kitschoasă în costumele pe care
mama i le cosea (pentru că n�avea
bani) și despre care ea nu�și dădea

seama că nu sunt frumoase. (Ori�
cum, educația ei s�a oprit în liceu,
când mama a retras�o pentru a face
performanță în sport.) Momentul
când Tonya află că notele proaste
pe care le primea la concursurile
naționale nu priveau faptul că nu
patina bine, ci că nu semăna cu pro�
filul de patinatoare dorit, într�o
lume în care totul ținea de prezen�
tare, de imagine, asta constituie
pentru mine miezul poveștii. Mi�ar
fi plăcut un film cu mai multe
nuanțe și mai multe straturi despre
cum ne definește mediul în care
creștem și cum reușim uneori să
luăm ce e mai bun din ce ni se în�
tâmplă, iar alteori și ce e mai rău.
Am impresia că scenaristul s�a lăsat
încălecat de poveste și n�a avut răb�
dare să decanteze tot ce a aflat.

Cu o altă încărcătură drama�
turgică, interpretarea energetică a
lui Margot Robbie (nominalizată la
Oscar) și cea distrugătoare a lui Al�
lison Janney (cu rolul scris special
pentru ea) ar fi ieșit și mai mult în
evidență. În stadiul în care a rămas,
filmul e la fel ca eroina lui – imagi�
nea unui „ce�ar fi fost dacă“... SDC

Ea, Tonya

IULIA BLAGA
FILM

M-am uitat într-o seară
la Campio natele
Mondiale de patinaj
artistic și mi-am spus că
pe vre mea mea nu se
cădea atât. Fiind un
spectator mai mult
decât ocazional, care
nu poate deosebi un
triplu axel de un triplu
lutz, aveam impresia că
în patinaj e ca în atle -
tism – cu fiecare an,
competitorii sunt tot
mai buni și mai rapizi și
nu se mai cade aproa pe
deloc. Documentân-
du-mă pentru acest text
am aflat că nu e așa. 
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