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„Qui est
Charlie“:
când satira 
e mai
puternic\
decât ura

Drago[ Cojocaru

{ocul [i groaza s-au r\spândit
rapid, `ntâi `n toat\ Fran]a [i
apoi `n restul lumii. {i, `n timp
ce publicul a urm\rit cu sufle-
tul la gur\ desf\[urarea eveni-
mentelor, ̀ n vreme ce comenta-
torii s-au inflamat [i liderii po -
litici au f\cut declara]ii, lumea
a aflat de existen]a unei reviste
numite „Charlie Hebdo“ [i a
vrut s\ [tie cine au fost oamenii
a c\ror nevoie de a râde de pros -
tie a stârnit atâta ur\.

» pag. 14

» paginile 2-3, 5-11

Ca la fiecare `nceput de an, „Suplimentul de cultur\“ dedic\ primul num\r
celor mai importante evenimente din anul anterior. ~n aceast\ edi]ie, sem-
neaz\ articolele Eli B\dic\, Iulia Blaga, Olti]a C`ntec, Victor Eskenasy, Florin
Ghe]\u, Doris Mironescu, Bogdan-Alexandru St\nescu, Cristian Teodorescu
[i Dumitru Ungureanu.

Retrospectiva anului

Cartea
copil\riilor,
cartea scris\ 
de cititori

R\zvan Chiru]\

Cartea copil\riilor este un volum
atipic pentru pia]a româneasc\,
deoarece va con]ine povestiri scri-
se de „oricine crede c\ are un epi -
sod interesant de povestit, din per-
spectiva copilului sau a p\rin te -
lui, c\ci rememorarea copil\riei
este unul dintre cele mai frec vente,
autentice [i democratice acte ome -
ne[ti“.

» pag. 12

Libertatea
râsului

Florin L\z\rescu

Toat\ via]a am intrat `n conflict
cu oamenii care nu suport\ o iro -
nie, o glum\ pe seama lor sau a
anu mitor lucruri pe care ei le de -
cre teaz\ de la sine putere „cu-a[a-
ceva-nu-se-glume[te“.

» pag. 4

~ntâmpl\ri 
[i personaje
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Stând pe o crac\, reflectând
la filmele anului trecut

Iulia Blaga

Winter Sleep/ Ki[ Uykusu e fil-
mul unui om ajuns la o ̀ n]elepciu-
ne care-i permite s\ detecteze tipa-
rele dup\ care ni se desf\[oar\
vie]ile, apele subterane care ne fac
ceea ce suntem. {i e opera unui re-
gizor capabil s\ manipuleze aces-
te ape sub ochii no[tri, s\ le mode-
leze albia la fel ca-n via]a real\. La
Cannes, unde filmul a primit `n
luna mai cel mai important pre-
miu, la Palme d’Or, nimeni nu s-a
plâns de durata lui – 196 de minute,
de[i a fost o edi]ie cu filme lungi.
Turcul Nuri Bilge Ceylan, care a
scris scenariul `mpreun\ cu so]ia
sa, Ebru Ceylan, ̀ [i absoarbe spec -
tatorul `ntr-o poveste cehovian\
petrecut\ `n Cappadocia, unde un
actor devenit proprietar de hotel
[i om de cultur\ `n timpul liber
controleaz\ vie]ile celorlal]i, de[i,
de fapt, are doar impresia c\ [tie
cum st\ treaba. ~n spatele unui si-
nopsis uscat (nu se `ntâmpl\ prea
multe la suprafa]\), v\luresc [i se
umfl\ aceste ape subterane care
par `ntr-adev\r venite de la Ce-
hov. Filmul e dens [i gros ̀ n lungi-
le dialoguri pe care le poart\ per-
sonajele `ntre ele [i devine [i mai
gros dup\ ce ai ie[it din sal\, de[i
po]i la fel de bine s\ spui c\ ai
`n]eles ceva important, dar c\ nu
[tii prea bine ce.

Toto [i surorile lui, de Alexan-
der Nanau, e un documentar 

observa]ional care urm\re[te via -
]a unei familii de ]igani din Feren-
tari ̀ n decursul a 15 luni, având ca
reper final momentul când mama
lui Totonel (10 ani), Andreea (14
ani) [i Ana (17 ani), care fusese
`nchis\ pentru trafic [i consum de
droguri, iese de la Târg[or. ~n cei

câ]iva ani tr\i]i f\r\ mam\, copiii
au crescut singuri, de[i Siminica
sus]ine c\ i-a l\sat `n grija fra]ilor
ei. Aparatul de filmat al lui Na-
nau, care se tope[te pur [i simplu
`n peisaj, ni-i arat\ pe unchi injec-
tându-se `n ven\, `n timp ce ne -
po]ii n-au ce mânca, nu se duc la
[coal\ [i sunt expu[i aceleia[i per-
spective. Când te na[ti [i cre[ti
`ntr-un anumit mediu [i nu ai cu-
noscut altceva, ai impresia c\
via]a `nseamn\ doar ce [tii. A[a
observa]ional cum e, documenta-
rul i-a ajutat incredibil pe doi din-
tre copii (Ana deja e dependent\ [i
diagnosticat\ HIV pozitiv), [i fil-
mul are aceast\ latur\ luminoas\
care cre[te pân\ la final [i se des-
chide spre ceva posibil bun. Când,
`n trenul spre cas\, mama pri -
me[te ce merit\ – i se r\spunde cu
r\ceal\ la manipul\ri de genul
„pentru voi am f\cut pu[c\rie“ – te
rogi ca ace[ti copii s\ se poat\ ru -
pe definitiv de acea lume. Filmul e
rodul unei munci tenace care 

sfideaz\ prejudec\]ile [i ofer\ pri -
ma privire din interior asupra
unei clase sociale despre care ma-
joritatea dintre noi nu vrem s\ au-
zim. Impactul emo]ional vine din
umanitatea lui nesentimental\.

Leg\turile de sânge sunt ceva
greu de `n]eles pe deplin – sunt
fas cinante [i `nsp\imânt\toare [i
par implacabile – cum `[i paseaz\
p\rin]ii bagajele nasoale copiilor,
laolalt\ cu p\r]ile bune, dar e fas-
cinant [i felul cum cresc oamenii,
mai ales când cre[terea lor e imor-
talizat\ pe pelicul\. Boyhood e un
experiment cum nu s-au mai f\cut
`n materie de film de fic]iune (de[i
s-a mai f\cut `n documentar). Ri-
chard Linklater (care a fost acum
doi ani `n România `mpreun\ cu
Ethan Hawke pentru a ajuta Fun-
da]ia Ovidiu Rom), a filmat din
2002 pân\ `n 2013 maturizarea
unui copil. Mason (interpretat de
Ellar Coltrane) e eroul, dar filmul
n-o pierde din vedere nici pe ma-
ma sa, Olivia (Patricia Arquette),

care are un arc fulminant – divor -
]at\ cu doi copii, se reapuc\ de fa-
cultate, se m\rit\ cu un profesor,
divor]eaz\ peste câ]iva ani pentru
c\ respectivul e un bou, [i are o
scen\ spectaculoas\ spre final, o
criz\ de nervi pentru c\ i-a trecut
via]a [i iat-o deja singur\. S\ ur -
m\re[ti `ntr-un documentar via]a
unui om de la vârsta de 6 ani pân\
la majorat e ceva, dar `ntr-un film
de fic]iune apare o ram\ `n plus.
Spectatorul particip\ emo]ional la
petrecerea de la final, când rudele
`l felicit\ pe Mason pentru absol-
virea liceului, iar emo]ia e 100%
real\ pentru c\ acel b\iat a cres-
cut [i sub ochii lui. Evident, Boy-
hood nu e un film despre Mason/
Ellar, cât unul despre timp. Nuri
Bilge Ceylan creeaz\ timp cu in-
strumentele obi[nuite ale cineas-
tului – cuvinte, imagini, ritmuri,
capete de a]\, dar Linklater face
timp cinematografic din timp
real. Ursul de Argint [i Premiul de
regie de la Berlin l-au lansat la ap\

La Mul]i Ani, `ntru sfidarea regulilor
jurnalismului care condamn\ gerunziul `n
titlu! ~n 2014 am v\zut multe filme bune.
F\r\ inten]ia de a le trece `ntr-un
clasament, iat\ mai jos care mi s-au p\rut

cele mai importante, eviden]iind totu[i pe
dou\ dintre ele – unul str\in, Winter Sleep,
[i unul românesc (dar nu pentru c\ e
românesc), Toto [i surorile lui. Ce scriu mai
jos e modelat de memorie, deci e influen]at

de „lemnul de fag“ `n care aceste amintiri
au stat timp de un an. Nu scriu direct
despre filme, cât despre reflec]ia lor. 
De aici, probabil, ni[te distorsiuni – 
dar ([i) de asta sunt mi[to filmele.

Winter Sleep/ Ki[ Uykusu, de  Nuri Bilge Ceylan

Boyhood, de Richard Linklater



pe preferatul criticilor `n 2014
(pre ferat, dar la concuren]\ cu
Winter Sleep).

Ursul de Aur la Berlin a fost
câ[tigat anul trecut de un thriller
chinezesc, Black Coal, Thin Ice/
Bai Ri Yan Huo, de Diao Yinan, `n
care un fost poli]ist urm\re[te o
misterioas\ femeie legat\ de un
[ir de crime nedezlegate. Acuma,
dac\ stai s\ te gânde[ti bine, The
Grand Budapest Hotel era mai po-
trivit pentru Ursul de Aur, simfo-
nia acidulat\ a lui Wes Anderson
luând pân\ la urm\ Marele Pre-
miu al Juriului. Ce e `ns\ memo-
rabil la filmul lui Diao Yinan e fe-
lul cum tope[te influen]ele noir
americane sau pe cele din Wong
Kar-wai `ntr-un film de gen cu o
atmosfer\ particular\ [i un ritm
perfect, plin de melancolie [i re-
gret la final. Femeia misterioas\
lucreaz\ `ntr-o cur\]\torie de hai-
ne, ac]iunea se petrece iarna, [i `]i
r\mân impregnate `n minte zgo-
motul ma[inilor din atelier sau
pa[ii pe z\pada b\t\torit\, pentru
c\ love story-ul e `nf\[urat sines-
tezic [i orice detaliu de sunet sau
culoare reverbereaz\ mai amplu
`n spatele ecranului. A[a c\
adev\ratul film – ca [i via]a, nu?,
ca [i `n Winter Sleep – se des f\ -
[oar\ `n spa]iile libere dintre re-
plici [i cadre. 

Mi-am propus s\ rev\d The
Grand Budapest Hotel [i n-am
mai reu[it, a[a c\ e `n memoria
mea o mas\ destul de amorf\, de[i
colorat\ [i sprin]ar\. Un soi de ca-
leidoscop, ale c\rui modele se
schimb\ `n permanen]\. Re]eta
lui Wes Anderson a dat `n sfâr[it
rezultate, iar acest tort supraeta-
jat inspirat din Stefan Zweig d\
fanteziei vizuale un suport idea-
tic. De aceea nu mai ai impresia
c\ glazura se tope[te repede [i c\
toate cremele [i culorile se ames-
tec\ `n ceva c\c\niu [i f\r\ gust.
Filmul e nominalizat la Globurile
de Aur (care se anun]\ `n noaptea
de 11 spre 12 ianuarie) [i la scena-
riu, printre altele, premiu pe care
`l merit\ pe deplin – precum [i pe
altele.

Nymphomaniac: Vol. 1 [i 2, ca-
re `n România a beneficiat de o
bun\ reclam\ datorit\ deciziei
ini]iale a comisiei de rating de la
CNC de a-i interzice prima parte
`n s\li, e totu[i un singur film,
t\iat `n dou\ pentru c\ produc\to-
rul s-a temut c\ ar fi fost prea
lung. E aiurea s\ compari cele
dou\ p\r]i [i s\ spui c\ una e mai
pornache sau mai plicticoas\ ca
cealalt\, mai ales c\ au intrat la
noi la dou\ s\pt\mâni distan]\ [i
ai avut timp s\ digeri prima parte
[i s\ spui pe urm\ c\ a doua nu
aduce nimic nou. Nu sunt jude -
c\tor ca s\ dau verdicte ([i nici
Eminescu, ca s\ scriu poezii ), dar

filmul lui Lars von Trier mi-a
pl\cut pentru aerul de policier [i
pentru felul manipulator-ironic ̀ n
care ne invita s\ c\ut\m „clou“-
uri metatextuale. Mi-a mai pl\cut
eficien]a cu care demonstra c\ se-
xul nu e doar un instrument de cu-
noa[tere, ci [i un mod de comuni-
care, poate mai eficient decât cu-
vântul.

Premiat la Cannes pentru re -
gie, Foxcatcher, de Bennett Miller,
e o dram\ psihologic\ solid\ a
c\rei credibilitate e sporit\ de fap-
tul c\ e inspirat\ din povestea rea -
l\ a fra]ilor Mark [i Dave Schultz
(interpreta]i de Channing Tatum
[i Mark Ruffalo), doi lup t\tori me-
dalia]i cu aur la Olimpiad\, coop-
ta]i `ntr-o echip\ sponsorizat\ de
un `nst\rit mo[tenitor ornitolog,
]\c\nit cât cuprinde, pe nume
John Du Pont (Steve Carell). Steve
Carell face un rol de Oscar cu na-
sul lui de corb pro ]\ pit prostetic
peste o fa]\ morbid\ [i o `nfri co -
[\toare economie de mijloace care
sugereaz\ `n spatele imobilit\]ii
ceva foarte putred. Du Pont a mu-
rit `n 2010 `n pu[c\rie, unde is -
p\[ea pentru asasinarea lui Dave
Schultz. 

Mai merit\ re]inute:  A Pigeon
Sat on a Branch Reflecting on
Existence, de Roy Andersson (Leul
de Aur la Vene]ia, 2014), comenta-
riu suprarealist asupra istoriei, mo-
tivat [i de dificult\]ile economice
de azi, Dou\ zile, o noapte/ Deux
jours, une nuit (de Jean-Luc [i
Pierre Dardenne), mic\ juc\rioar\
minimalist\ despre revalorizare
de sine `n condi]ii de criz\, Plane-
ta maimu]elor: Revolu]ie/Dawn
of the Planet of the Apes (de Matt
Reeves) unde tehnologia de azi

permite o `ntoarcere `n trecut ca-
re nu [tii, de fapt, dac\ se `ntâm -
pl\, `nainte de apari]ia oamenilor
sau dup\ dispari]ia lor, Mr. Tur-
ner (de Mike Leigh, Premiu de in-
tepretare la Cannes pentru Timot-
hy Spall), care arat\ cum bubele,
mucegaiurile [i noroiul au deve-
nit art\ `n picturile eterice ale lui
Turner, Kraftidioten/ In Order of
Disappearance, comedie nordic\
neagr\ ̀ n cerul gurii unde idiosin-
craziile etnice sunt topite `ntr-o
schem\ care citeaz\ nederanjant

din Tarantino [i Coen-i, thrillerul
american Nightcrawler (de Dan
Gilroy), care i-a dat lui Jake Gyl-
lenhaal primul rol memorabil,
The Clouds of Sils Maria (de Oli-
vier Assayas), dram\ complex\
despre tinere]e, art\ [i celebritate,
perfect jucat\ de Juliette Binoche,
Kristen Stewart [i Chloe Grace
Moretz, White God (de Kornel
Mundruczo, Premiul sec]iunii Un
Certain Regard, Cannes, 2014), re-
vizitare a P\s\rilor lui Hitchcock
`n contextul discrimin\rii etnice

`n Europa de azi, dar [i un Lassie
cu aer de SF realizat cu sprijinul a
150 de c\]ei. 

Cât despre filmele
române[ti...

~n general a fost un an cu filme
mediocre sau a[a [i a[a, cu mici
excep]ii. Q.E.D., de Andrei Gruz-
sniczki, `mi r\mâne `n memorie
pentru atmosfera lui de calm-
`nghe]at – de[i, spun unii, anii ’80
erau dezolan]i, nu calmi. Dar nu
avem de-a face cu un documentar,
ci cu o reflec]ie asupra acelei ere.
Mai mult decât povestea despre
tr\dare pe care o spune filmul, am
savurat imaginea lui Vivi Dr\gan
Vasile care e un comentariu `n si-
ne. La Closer to the Moon mi-a
pl\cut disponibilitatea lui Nae Ca-
ranfil de a reinterpreta istoria
`ntr-un registru personal care nu
are cum scoate arta din ecua]ie,
iar Al doilea joc mi se pare impor-
tant pentru felul – din nou perso-
nal – de a sonda istoria recent\
prin intermediul amintirilor pe
care Corneliu Porumboiu [i tat\l
s\u, arbitrul Adrian Porumboiu,
le au despre meciul Dinamo-Stea -
ua din decembrie 1988. Am putea
spune c\ aceste filme sugereaz\
interesul cinea[tilor români pen-
tru investigarea trecutului `n ma-
niere cât mai neortodoxe [i mai
inovative. Ceea ce le dorim [i pe
mai departe. Oricum, cel mai a[ -
teptat film românesc `n 2015 e de
departe filmul cu boieri [i ]igani
al lui Radu Jude, Aferim!.
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Toto [i surorile lui, de Alexander Nanau

The Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson
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Toat\ via]a am intrat `n conflict
cu oamenii care nu suport\ o
ironie, o glum\ pe seama lor sau a
anumitor lucruri pe care ei le de-
creteaz\ de la sine putere „cu-a[a-
ceva-nu-se-glume[te“.

Sunt mul]i, foarte-foarte mul]i,
peste tot `n jur, `n ]ar\, `n toat\
lumea. Po]i s\-i [i a[ezi pe tipo -
logii. Zic [i eu la `ntâmplare. 

Profa pe care o doare mereu ca-
pul, isterizat\ c\ zâmbe[ti `n ban -
c\. Colega de clas\ care tresare
ofuscat\ c\ faci mi[to de Emines-
cu. Malacul care pune mâna pe
bât\ sau scoate cu]itul: „râzi de
orice, dar nu de mama“, ca [i cum
m\-sa ar fi suprema valoare a lu-
mii. Doamna care te ceart\ pe strad\
c\ râzi prea tare [i nu-i frumos

a[a. Portarul de la c\min cu regu-
lamentul lui de ordine interioar\.
Academicianul care pred\ fone -
mul „a“ sau epiderma broa[tei
]estoase. Vame[ul care-]i `ntoarce
buzunarele pe dos, ca s\ scoat\ un
bax de ]ig\ri. Poli]aiul de la exa -
menul pentru permis auto, care
niciodat\ nu glume[te cu tine.
„Primarele“ care nu pricepe o se-
cund\ de ce râd oamenii, când el
se crede a[a de bun. {eful de tren,
când `l `ntrebi zâmbind dac\ nu
poate da c\ldura mai `ncet. {eful
agen]ilor de vânz\ri de frigidere.
Ap\r\torul tradi]iilor patriei. Is-
tericul sus]in\tor al unei valori
supreme. Superviser-ul de depar-
tament. Postacul-care-[tie-tot-la-
comentariile-de-la-sfâr[itul-unui-

articol-online. Jurnalistul sau
analistul lu’ pe[te, care nu scap\
un zâmbet ̀ n timp ce vorbe[te. Cel
de extrem\ stânga. Scriitorul care
declar\ c\ scrie cu sânge, la sacri-
ficiu suprem. Cel de extrem\
dreapta. Judec\torul procesului
de preschimbare a terenului din
extravilan `n intravilan. Me[terul
care-]i v\ruie[te casa, `n timp ce
tu râzi de cum sparge faian]a.
Cronicarul literar care confund\
umorul [i ironia cu superficiali-
tatea. Popa prostul care nu-]i
`ngroap\ mortul pentru c\ n-ai
pl\tit salarizarea. Hipercorectul
politic... Exemplele pot continua
la nesfâr[it. 

Exist\ oameni care se iau atât
de `n serios, `ncât rateaz\ esen]a
bucuriei de a fi viu. Imbecili care
asociaz\ râsul cu neseriozitatea,
care cred c\ trebuie s\ râzi cu
`nvoire de la ei. C\ po]i râde de
orice, „dar nu de asta“. To]i ace[ti
oameni tr\deaz\, `n grade

diferite, o solemnitate de c\l\u [i
nu tr\iesc decât pentru a g\si mo-
mentul s\ sar\ la jugulara celor
care râd. Pentru c\ sunt atât de
frustra]i [i nesiguri de ceea ce
reprezint\ pe lume, au atât de
mari probleme psihice, `ncât – [i
atunci când râzi ca prostul, pen-
tru c\ ]i-ai amintit din senin un
banc – li se pare c\ râzi de ei.

Pân\ [i dictatorii pot tolera cât
de cât, `n felul lor, „critica con-
structiv\“. Chiar [i imbecilii ac-
cept\ uneori critica. Dar nicio-
dat\ râsul. ~n fapt, nu exist\ [i nici
nu trebuie s\ existe lucruri de
care s\ nu se poat\ râde. Avem
destui oameni care o demon-
streaz\, care descoper\ un mic
motiv de râs [i `n cele mai cum -
plite situa]ii. 

Psihologia clasific\ 29 de me -
canisme de ap\rare a individului.
Sau câte or fi. Cert e c\, folosite ex-
cesiv, numai unul singur nu duce
la nebunie: umorul, capacitatea
de a râde, de a te accepta a[a cum
e[ti [i de a-l tolera totodat\ pe
cel\lalt a[a cum e, f\r\ s\ pui mâ-
na pe c\r\mid\, pe par sau pe
pu[c\.

Dup\ mine, ceea ce s-a `ntâm-
plat la Paris nu e un r\zboi pentru
libertatea de expresie. Aceasta e
`ngr\dit\ bine-mersi [i ̀ n cele mai
avansate democra]ii (prin cenzu-
ra economic\, prin corectitudinea
politic\, de exemplu) [i mai ni-
meni nu se d\ cu curul de p\mânt
pentru ea. {i nici nu cred c\-i
vreun r\zboi `ntre etnii, religii,
culturi [i civiliza]ii. E doar atacul
imbecililor – [i ei exist\ peste tot,
indiferent de etnie, sex, religie,
cultur\ ori civiliza]ie – asupra li-
bert\]ii râsului de orice, pân\ la
cap\t. Unul dintre nenum\ratele
atacuri ale imbecililor asupra
uneia dintre pu]inele libert\]i ca-
re chiar exist\. 

Distan]a dintre ace[tia [i un
Kala[nikov e invers propor]io -
nal\ cu num\rul de glume f\cute
pe seama lor [i a „mami’“ lor
`mp\r]it la legile [i autorit\]ile
care `i ]in `n frâu. 

PS: De ce România prezint\ un
risc mai mic la atentate teroriste?
Deoarece terori[tii sunt con [ti en]i
c\ `n traficul de la noi nu exist\
nici o [ans\ s\ fugi. 

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Salut\ri de la Spania

Ca atare, resim]eam Madridul `n
biografia mea de c\l\tor, care a
parcurs de atunci ruta Minsk-Bu-
dapesta-Viena-Zurich-Beijing-
Londra-Praga-Bruxelles-Amster-
dam-Paris-Berlin–Roma-Tenerife-
Salonic-Dublin-Barcelona-Santo-
rini-Munchen-Varsovia-Tel Aviv-
Verona-Lima-Santiago de Chile-
Floren]a-Havana-Atena-Stras-
bourg-Bologna-Belgrad-Edin-
burgh-etc.-etc.-etc., ca pe o scanda-
loas\ absen]\. 

Frustrat, am ales s\ p\[esc `n
2015 `n Puerta del Sol, la kilome-
trul zero al Madridului, chiar lân -
g\ statuia-simbol a ora[ului, pe ca-
re o c\l\toare a descris-o plastic,
dar des tul de fidel, drept un urs ca-
re m\ nânc\ broccoli. Acolo m-a
prins tre cerea sfânt\ dintre ani.
Precizez c\ prezint aceast\ capaci-
tate de a auzi vocile oamenilor din
jurul meu – pot procesa pân\ la
treisprezece voci simultan. Aces-
tea se amestec\ la mi ne-n cap, ̀ ntr-o
simfonie a abjec ]iei, `ntr-o od\ a
frumuse]ii vie ]ii la om. 

Nu e foarte spectaculoas\ tre-
cerea `n 1 ianuarie la Puerta del
Sol. Faimoasele fieste de alt\dat\
au mai p\lit, pe fondul crizei eco-
nomice [i financiare globale. Arti-
ficii nu `nsângereaz\ cerul `n
noap te. Abia de se aprinde un chi-
brit `n cum p\na cu pricina. Ce -
t\]enii poart\, `n mod tradi]ional,
peruci pe cap [i se pocnesc unul pe
cel\lalt cu câte un ciocan pneuma-
tic mic, o juc\rie pentru copiii cu
porniri agresive. Se `m br\ ]i [eaz\
când [i când [i strig\ `n limbajul
universal de la grani]a bucuriei
cu dezn\dejdea „h\u-h\u-h\u!“.
Am procedat [i eu `ntocmai. 

Apoi, am intrat sub cupola, ca -
te goric mediteraneean\, a lui dol-
ce far niente. Când m-am plictisit
de stat degeaba, am luat Madridul
la picior `n c\utarea harfelor. Am
des coperit un ora[ aristocratic,
puternic, st\pân pe istoria [i pe
bunurile sale. Am v\zut marile
bulevarde ̀ ncununate de o arhitec -
tur\ pe care ibericii au exportat-o,
cum s-au priceput, `n colonii. Am

v\zut-o [i `n Peru [i `n Cuba – co-
pii totu[i palide ale grandorii de
aici. Madridul te cucere[te lent,
f\r\ s\ par\ c\ depune vreun efort
`n acest sens. 

Vocile. St\pânesc, cât de cât,
lim ba spaniol\, dar, la rigoare, nici
n-a[ avea nevoie de aceast\ abili-
tate `n peninsula aceasta. Se vor-
be[te pe larg limba român\. Om
de stânga, n-am dispre]uit nicio-
dat\ proletariatul, nici m\car
când a dec\zut la mai actuala for-
mul\ vestic\ – precariatul. N-am
`ndr\z nit niciodat\ s\ nu le dau
oamenilor s\raci, dar harnici ce li
se cuvine oamenilor s\raci, dar
harnici – respectul pentru c\ lu-
mea aceasta st\ pe umerii lor, pen-
tru c\ mâinile lor trudind, `nc\
din zori, `nc\ dinaintea banilor,
fac p\mântul s\ se `nvârt\. 

Vocile. Aud un trabajador lu -
ând o leg\tur\ cu un amic pe care
`l cheam\ chiar Gigel. I se comu-
nic\ lui Gigel c\, gata!, el, amicul,
pleac\ acas\, c\ nu i-a mai spus
patronului, a luat banii pe luna `n
curs [i la revedere!, c\ nu e prost
s\ mai stea s\-l sclavageasc\ \[tia
pe aici pe nimic, hai, te-am pupat,
Gigele, vezi s\ nu te scapi pe la

\[tia, las\-i s\ afle ei singuri, s\ fie
pu[i `n fa]a faptului `mplinit. 

Vocile. Aud o trabajadoare la -
men tându-se c\tre o alt\ trabaja-
doare c\ e degeaba Anul Nou, c\
nu se simte, aflu apoi cum va fi
vremea probabil\ `n România la
`nceputul lui 2015 [i m\ las defini-
tiv cufundat `n oceanul nostalgiei
din vocile lor. 

Oamenii ace[tia sunt bloca]i `n
timp – pe cei mai mul]i `i reg\sesc
undeva la `nceputul Revolu]iei
Portocalii (e[uat\) din ]ara noas -
tr\. B\rba]ii poart\ perciuni alun -
gi]i dup\ canoanele modei din
2005, unii nu [i-au dat jos nici
acum ghiulul [i lan]ul de aur, iar
`n micile magazine pe care [i le-au
deschis cei mai noroco[i nu e ni-
mic din aerul de supermarket cu
reguli stricte care a cucerit Româ-
nia ̀ n ultimul deceniu. Nu. Po]i s\
g\se[ti detergentul lâng\ lumâ -
n\rile de tort – nu e exclus. E alt-
fel. E ca `nainte. E mai frumos. E
mai bine a[a. 

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

~n toamna anului 2006 c\l\toresc la Madrid
`n scopul de a relata de la fa]a locului meciul
de fotbal dintre `ndr\gitele echipe Real (din
localitate) [i Steaua Bucure[ti. Poate c\ v\
aminti]i partida cu pricina, `ndeosebi gra]ie
tontogolului lui B\nel Nicoli]\, un autogol
de antologie, de poveste, de speriat nepo]ii

bunicilor sadici. Cert este c\, de[i am z\bo -
vit o s\pt\mân\ `n capitala Spaniei, n-am
reu[it s\ `n]eleg nimic din urbe. Beneficiam
de o cazare situat\ la aproximativ dou\ ore
de mers – cu metroul, cu autobuzul, cu tot –
de baza celor de la Real Madrid, unde
trebuia s\ m\ prezint zilnic. Am avut o

jum\tate de or\ cu adev\rat liber\, a doua
zi dup\ `ncle[tarea fotbalistic\. Am folosi t-o,
pe `ndelete, pentru a-mi achizi]iona o
c\ciul\ din blan\ de la ni[te argentinieni
care comercializau cu am\nuntul astfel de
produse `ntr-o pia]\ secundar\. A fost bun\.
M-a ]inut [apte ierni. 

Libertatea râsului



Amtinti]i-v\ `nceputul anului.
Erau ceva tensiuni `n USL, dar ni-
meni nu putea anticipa ce avea s\
urmeze. Alian]a PSD-PNL ̀ nc\ era
la 60 la sut\, Traian B\sescu nu re-
prezenta un pericol, iar Victor
Ponta defila la televiziuni sear\ de
sear\, f\r\ a-l deranja nimeni. 

~n februarie PSD `ncaseaz\ pri-
ma lovitur\. Liberalii decid s\
ias\ de la guvernare, dup\ ce Klaus
Iohannis nu e acceptat de social-
democra]i ̀ n postul de vicepremier.
Un moft al social-demo cra]ilor
greu de `n]eles la vremea respec-
tiv\. Ponta nu avea nevoie de un
ghimpe la Palatul Victoria, stilul
s\u juc\u[ fiind amenin]at de so-
brietatea [i precizia nem ]easc\.
Era un pretext nimerit pentru
desp\r]irea apelor. PNL ceruse
garan]ii pentru candidatura lui
Crin Antonescu la Cotroceni, PSD

r\s pundea prin refuzul cu Iohan-
nis vicepremier.

Liberalii [i-au f\cut bagajele [i
au plecat din guvern, iar PSD a
r\mas singur la masa bucatelor.
~ntre timp, UNPR-ul lui Gabriel
Oprea a `nceput s\ se `ngra[e vizi-
bil. Parlamentari de la PNL, dar
mai ales de la PPDD au s\rit rapid
`n barca generalului, pentru a câr -
pi majoritatea pesedist\ `n Parla-
ment. PSD [i-a asigurat spa tele, iar
liberalii au ie[it sl\bi]i din confrun-
tarea cu fratele cel mare din USL. 

Au urmat europarlamentarele,
iar Crin Antonescu a f\cut probabil
gafa carierei sale politice. „Dac\
PNL nu ia 20 la sut\, plec din func -
]ia de pre[edinte al partidului“, a
spus Crin. Un partid abia ie[it de la
guvernare nu avea cum s\ reziste
asaltului ro[u, mai ales c\ PSD [i
presa aservit\ [i-au concentrat

`ntreaga aten]ie asupra pragului
impus de Antonescu. Mai multe or-
ganiza]ii din ]ar\ ale PNL au fost
amor]ite, PSD promi ]ându-le lideri-
lor locali tot felul de avantaje pen-
tru a nu trage la c\ru]a lui Crin. ~n
plus, strategii lui Ponta au avut
grij\ s\ ̀ ns\ mân]eze ̀ n mintea elec-
toratului USL ideea c\ nu liberalii
sunt continuatorii m\re]ei alian]e.

Planul social-democra]ilor a
avut câ[tig de cauz\. PNL a ob]i -
nut doar 15 la sut\ la europene, iar
Crin Antonescu a fost for]at s\
plece din fruntea partidului. Ime-
diat dup\ ̀ nfrângere, Crin a a nun -
]at `ns\ `nceperea unei mari con-
struc]ii de dreapta al\turi de PDL.
Beneficiarul gafei lui Crin cu im-
punerea pragului de 20 la sut\ a
fost Klaus Iohannis. Nimeni nu-i
d\dea vreo [ans\ primarului de la
Sibiu `n politica mare. S-au spus
atunci tot felul de lucruri, c\ Io-
hannis nu e obi[nuit cu aerul tare
de Dâmbovi]a, c\ va fi mâncat de
adversari, c\ nu are experien]\ [i
mai ales c\ stilul s\u de om t\cut
nu se va impune la Bucure[ti.

Alipirea PDL de PNL era `n va -
r\ singura solu]ie ̀ n b\t\lia cu ma-
mutul PSD. Dac\ PDL ar fi defilat
cu propriul candidat la pre [e -
din]ie, probabil c\ altfel ar fi ar\ tat
lucrurile `n noiembrie, iar Victor
Ponta ar fi fost azi pre[e dinte. No-
ua structur\ PNL-PDL a mers ceas,
Blaga [i Iohannis impunând nu
doar ritmul, ci au redat `ncrederea
militan]ilor celor dou\ partide.
Marele PNL pleca la drum cu 30 la
sut\, adic\ scorurile `nsumate ale
PNL, PDL [i For]a Civic\. ~n plus,
noua alian]\ avea 1.500 de primari,
cu 400 mai mul]i decât câ[ tigase
PSD la alegerile locale din 2012. 

Pentru prima dat\ `n ultimii
ani, PSD avea un adversar pe m\ -
sur\, iar Victor Ponta `ncepea s\
simt\ pericolul. A urmat prima
gre [eal\ major\ a PSD: ordonan]a
care permitea traseismul ale[ilor
locali. PSD voia s\ `ntoarc\ rapor-
tul de for]e `n teritoriu, [tiind c\
primarii sunt cei ce aduc voturi ̀ n
orice tip de alegeri. ~n total, 400 de
ale[i de la PNL [i PDL au fost mu-
ta]i for]at la PSD. Ce n-au luat `n
calcul cei de la PSD a fost faptul c\
acei primari nu s-au `ndr\gostit
brusc de Ponta, ci au fost ademe -
ni]i cu tot felul de promisiuni finan-
ciare. C\s\torie de conjunctur\.
Prin aceast\ mutare, PSD mai mult
a pierdut puncte decât a câ[tigat.
~n multe localit\]i cu primari fu -
gi]i pe ultima sut\ de metri, Ponta

a pierdut la scor la preziden]iale,
iar `n altele edilii nu s-au omorât
cu firea. Plus c\ la alegerile prezi-
den]iale (mai ales `n turul al doi-
lea) alegi omul, ma[in\ria de par-
tid fiind mai pu]in important\.

Campania electoral\ de la pre-
ziden]iale a fost un e[ec pentru
PSD. Ponta, Dragnea [i restul au
reu[it s\ enerveze electoratul ac-
tiv, care de regul\ nu vine la vot.
Nu neap\rat ordonan]a cu trase -
i[tii a fost scânteia revoltei, ci mo-
dul `n care a fost tratat\ diaspora
la primul tur de scrutin. Orice po-
litician cu suficient\ `n]elepciune
ar fi `n]eles `ntre cele dou\ tururi
c\ nu po]i câ[tiga alegerile oprin-
du-i pe oameni s\ voteze. Decizia
a stârnit furie nu doar `n str\i -
n\tate (`n turul doi au venit de trei
ori mai mul]i aleg\tori!), ci mai
ales `n ]ar\, unde participarea `n
unele jude]e s-a apropiat [i de 70
la sut\.

Concluzia anului 2014? ~n poli-
tic\ po]i pierde tot dac\ faci ges-
turi pripite. PSD termin\ anul `n
genunchi, iar 2015 se anun]\ unul
dificil pentru Victor Ponta. De par-
tea cealalt\, PNL are de gestionat
victoria lui Iohannis. ~n plus, libe-
ralii au de r\spuns rapid la `ntre-
barea dac\ merit\ s\ preia acum
guvernarea, cu un an [i ju m\tate
`nainte de alegerile parlamentare,
sau dac\ nu cumva mai ̀ n]elept ar
fi s\ r\mân\ `n opo zi]ie.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Dorin]e [i angajamente

Cuvântul \sta problematic s-ar tra-
duce `n mai multe feluri. Da, poate
fi [i rezolu]ie, dar `n contextul po-
trivit. Poate fi [i claritate (a imagi-
nii), de unde românii au preluat
sintagma de rezolu]ie a imaginii –
la televizoare [i monitoare de com-
puter –, mai `nseamn\ [i fermitate,
hot\râre [i alte câteva lucruri. Dar
resolutionscare se iau de Anul Nou
s-ar traduce mai bine prin decizii
sau, [i mai bine, prin angajamente.
Angajamente pe care ni le lu\m
fa]\ de noi `n[ine. Adic\ pe care le
iau ei, americanii.

Fiindc\ aici e problema. M\r -
turisesc c\ [i eu simt o anumit\ re -
]inere fa]\ de angajamente. Cine se
angajeaz\ la ceva se oblig\ la 
ceva. {i obliga]iile, fie [i fa]\ de tine

`nsu]i, te fac s\ te sim]i inconforta-
bil. De ce s\ te obligi la ceva, mai ales
`ntr-un moment s\rb\toresc cum
trebuie s\ fie Anul Nou? Dac\ nu-]i
iese? Parc\ te sim]i mai bine dac\ ̀ ]i
propui ni[te „rezo lu]ii“.

Nici m\car nu st\ `n obiceiul
nostru str\mo[esc s\ ne lu\m an-
gajamente. Angajamentele sun\
politic. Sun\ ca naiba. {i, s\ spu-
nem drept, chiar [i rezolu]iile astea
sunt doar un import occidental.
Tradi]ia româneasc\ cere de fapt
s\ ̀ ]i pui dorin]e. Dorin]e, nu anga-
jamente ori rezolu]ii. Sufletul ]i-e
mai u[or c=nd te apuci s\ ̀ ]i pui do-
rin]e, s\ visezi ce [i cum ai vrea s\
]i se `mplineasc\ `n noul an, s\ te
gânde[ti ce bine [i frumos ar fi
dac\... ~n schimb, angajamentele ̀ ]i

taie orice chef de s\rb\toare. {i
cred c\ e mai bine cu dorin]e decât
cu angajamente. Sigur, `n so cie -
tatea american\, concuren ]ial\ [i
competitiv\, dar bine a[ezat\ ̀ n ca-
drele ei, ̀ ]i permi]i asemenea extra-
vagan]e. Nu [i `n România. De fapt
nu de voie am optat noi pentru do-
rin]e, ci de nevoie. Istoria noastr\
tulburat\ [i nea[ezarea lumii ne-au
f\cut a[a.

Gândi]i-v\ numai la un r\ze[ de
pe vremea lui {tefan cel Mare, care
`n ajunul Anului Nou st\ `n pragul
casei, se uit\ mândru la p\mântul
lui acoperit de z\pad\ [i `[i zice:
„Doamne, ce an bun se arat\! ~mi
iau angajamentul“ sau „fac leg\ -
mânt“, da, „fac leg\mânt ca la var\
s\ scot de dou\ ori mai mult grâu

de pe holdele astea ale mele!“. {i va-
ra, ce s\ vezi? Vin turcii, vin t\tarii,
omul trebuie s\ `[i dea foc la holde,
fuge `n p\dure [i nu s-alege cu ni-
mic. P\i, dup-aia nu d\ cu c\ciula
de p\mânt [i zice: „Al dracului s\
fie \la care se mai leag\ ori face an-
gajamente de Anul Nou?“. Sau se
uit\ el roat\ prin cas\, vede familia
strâns\ lâng\ sob\, nevasta zâmbi-
toare, copiii juc\u[i, mama soacr\
dr\ g\stoas\, [i zice: „M\ leg c\ la
anul `i iau mamei soacre o ca]a -
veic\ nou\, c\ tare bine s-a purtat
cu mine“. {i la anul iar vin turcii,
vin t\tarii, omul ̀ [i otr\ve[te fântâ-
na [i tocmai când e ar[i]a mai
aprig\, pe mama soacr\ o arde se-
tea, bea un urcior de ap\ rece [i
limpede din fântân\ [i... gata, omul
nu mai are cui s\-i cumpere ca]a -
veic\. {i-a ]inut el leg\mântul ori
ba? Ba. Iar asta nu se ̀ ntâmpla doar
pe vremea lui {tefan cel Mare: dup\
cum ne ̀ nva]\ istoria românilor, se

`ntâmpl\ de dou\ mii de ani. ~]i iei
angajamentul s\ `]i termini de
cl\dit casa? Vin ru[ii, vin nem]ii,
vin turcii [i ]i-o d\râ m\. Ai [i tu o
mic\ afacere [i ̀ ]i iei angajamentul
s\ faci un profit ceva mai mare de-
cât anul trecut? Vine guvernul ro-
mân [i `]i pune o tax\ nou\, un im-
pozit pe existen]\, `]i trimite un
control pe cap sau `]i `nchide de-a
dreptul [andramaua, c\ n-ai pl\tit
taxa pe vânt. Sau pe stâlp. Sau pe
apa pluvial\. {i din toate angaja-
mentele tale de om bine-inten]ionat
se alege praful.

Atunci de ce s\ te legi la cap
dac\ nu te doare? Mai bine `]i do-
re[ti [i tu ceva [i, dac\ `]i ajut\
Dum nezeu, cape]i, dac\ nu, nu. Dar
`n mod sigur nu r\mâi cu ne -
`mpliniri. Cum ar fi r\mas [i ame-
ricanul dac\ tr\ia aici [i nu la el, ̀ n
America, unde nu vin nici turcul,
nici rusul [i, slav\ Domnului, nici
m\car guvernul român.

~nainte de Anul Nou v\d pe un site jurnalistic un titlu n\ucitor de stupid.
Stupiditatea lui, altfel simpatic\, pornea de la un cuvânt-cheie, târât aiurea `n limba
român\. Scria acolo ceva despre „rezolu]iile de Anul Nou“. E u[or de b\nuit c\
rezolu]iile astea pentru anul care vine nu sunt cele cu care se ocup\ legislatorii, 
ci un „furculision“ ca atâtea altele, care `ns\ zgârie mai tare urechile: e vorba de
acele resolutions pe care obi[nuiesc s\ le ia americanii `n pragul noului an. Scopurile
lor pentru urm\toarea perioad\ calendaristic\, deciziile pe care vor s\ le respecte,
felul `n care pl\nuiesc s\ `[i aranjeze via]a. Resolutions.

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Crin [i Ponta se bat,
Iohannis câ[tig\
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2014 — un an muzical 
al propagandei [i
oportunismului politic

Mult mai interesant de studiat
este fenomenul rusesc, propagan-
da intens\ `n care s-a angajat trup
[i suflet dirijorul dublat de oligar-
hul milionar, prieten cu pre[edin-
tele Putin, Valeri Gergiev. Lista
ie[irilor sale `n scen\ pentru a-[i
elogia [i ap\ra prietenul este im-
presionant\. ~n februarie, `n ajun
de Olimpiad\, intervievat la Da-
vos de CNN, el spunea: „cred c\ o
mul]ime de oameni gre[esc `n ce-l
prive[te pe pre[edintele Putin. [...]
Cred c\ pre[edintele Putin apar -
]ine unui foarte restrâns grup de
lideri ai lumii, care consider\ cul-
tura un lucru extrem de impor-
tant“. ~n martie, Valeri Gergiev,
r\spunzând `ntreb\rilor revistei
„Argument` i fact`“, se declara
convins c\ „Rusia, `n nici o cir-
cumstan]\, nu poate deveni o ]ar\
agresoare, de[i multora din lume
li se spune altfel. [...]Ceea ce se pe-
trece ̀ n Ucraina a ̀ ngrijorat State-
le Unite [i Europa. Dar aceste eve-
nimente `i privesc `n primul rând
pe ucraineni [i pe ru[i. Iar pe plan
istoric aceasta nu este nici prima,
nici a doua, nici a treia `ncercare
de a `nc\iera cele dou\ na]iuni su-
rori. B\t\lia intens\ politic\ pur-
tat\ ast\zi, cu un imens amestec
de erori, fraud\ [i mur d\rie, este
foarte primejdioa s\“.

Ar\tat cu degetul pretutindeni,
stârnind el proteste `n lan] la di-
versele sale concerte `n Occident,
din Marea Britanie pân\ `n State-
le Unite, trecând prin Germania [i
Olanda, Valeri Gergiev nu [i-a
`ncetat o clip\ campania pro-Pu-
tin [i anti-ucrainean\, cum o do-
vedea cu prisosin]\ un interviu `n

limba englez\, acordat `n luna iu-
nie televiziunii finlandeze, cu pri -
lejul festivalului s\u de la Mik-
keli. ~ntrebat despre anexarea Cri-
meei, Gergiev r\spundea la fel de
sigur pe el: „nu este anexare, oa-
menii au votat pentru a p\r\si
Ucraina [subl. mea V.E.], fiindc\
`n Ucraina sunt prea multe ele-
mente naziste...; Eu am f\cut doar
o singur\ declara]ie, am spus c\
oamenii din Crimeea trebuie sal-
va]i imediat, altfel ei vor `mp\r -
t\[i soarta celor de la Kiev...“.

Mai regretabil este c\ foarte
pu]ini muzicieni, practic nici unul
cu pondere `n via]a muzical\ ime-
diat\ a Rusiei, au avut curajul s\
contracareze acest tip de propa-
gand\. ~n afara Rusiei, `ns\, s-au
auzit voci, cea a lui Gidon Kre-
mer, `n primul rând, sau a mai ti-
nerei violoniste georgiene, Lisa
Batia[vili. Cu ocazia unui concert
cu Filarmonica din Berlin `n iu-
nie, Batia[vili `[i anun]a bisul – o
prelucrare pentru vioar\ a unui
cântec popular de Igor Loboda –
drept un semn de solidaritate cu
poporul Ucrainei. Artist\ `n rezi-
den]\ [i la Hamburg, la Orchestra
Simfonic\ a Radiodifuziunii Nord-
Germane (NDR), ea r\spundea, `n
septembrie, `ntr-un interviu cu
cotidianul „Hamburger Abend-
blatt“, la `ntrebarea dac\ nu are o
senza]ie de „déja-vu“ fa]\ de ac-
tualitatea din Ucraina: „~ntr-ade -
v\r. Cred c\ totul se petrece ̀ n ma-
niera georgian\. [...] Când `n Ose-
tia de Sud s-a declan[at [r\zboiul],
germanii nu au crezut c\ Rusia era
agresorul. Acum, `n Ucraina, sun-
tem `n fa]a unei situa]ii identice.

Este acela[i soi de invazie sub pre-
textul ap\r\rii propriului popor“.

Anul propagandei ruse pe tema
conflictului din Ucraina s-a `n che -
iat `n mod lamentabil, la `ncepu -
tul lunii decembrie, când soprana
Ana Netrebko a donat un milion
de ruble – echivalentul atunci a cca
19.000 de dolari – „din venitu rile ei
personale, Teatrului Na]io nal de
Oper\ [i Balet «Anatoli Solovia-
nenko» din ora[ul est-ucrainean
Done]k“. Numai c\ evenimentul,

petrecut [i filmat la St. Peters -
burg, a avut alura unei primitive
`nscen\ri propagandistice. Cel ca-
re a luat cecul din mâna sopranei
a fost unul din liderii auto-procla-
matei a[a-zise republici populare,
Oleg }ariov, un fost deputat de la
Kiev, dat `n urm\rire de ucrai-
neni pentru ac]iuni separatiste, [i
aflat pe lista persoanelor `mpotri-
va c\rora au fost decretate san -
c]iuni ale Uniunii Europene.

Iar dac\ Netrebko a c\zut facil
`n plasa propagandei [i s-a foto-
grafiat chiar cu steagul separa -
ti[tilor, o alt\ celebritate a scenei
de oper\, Cecilia Bartoli, pare s\ fi
profitat cu relativ\ abilitate de efor -
turile propagandistice ruse pen-
tru a-[i ̀ nregistra [i apoi promova

ultimul ei proiect, intitulat St. Pe-
tersburg, un CD cu o selec]ie de
arii de muzic\ baroc\ interpretat\
la curtea ]arilor Rusiei, culese din
arhivele Operei Mariinski, gra]ie
interven]iei lui... Valeri Gergiev.
O [tire ap\rut\ pe site-ul unuia
din miliardarii petrolului, apro-
pia]i de Vladimir Putin, a dezv\ -
luit c\ discul Decca [i turneul de
concerte al Ceciliei Bartoli sunt
sponsorizate de „Funda]ia de Ca-
ritate Elena [i Ghenadi Timcen-
ko“. Or, Ghenadi Timcenko, an-
chetat de procurorii americani
pentru sp\lare de bani, a fost unul
dintre primii oligarhi viza]i [i
afecta]i de sanc]iunile occidentale
dup\ interven]ia rus\ `n Ucraina
[i anexarea Crimeei...

Din nou un num\r al s\pt\mânalului nostru cu tem\, retrospective [i bilan]uri
2014, [i am stat s\ m\ `ntreb ce ar diferen]ia anul `ncheiat `n planul culturii
muzicale de cel precedent. Un r\spuns posibil ar fi politizarea vie]ii muzicale,
utilizarea [i manipularea actorilor ei pentru scopuri prea pu]in culturale.
Motiva]iile pot fi discutate, `ncepând cu propaganda politic\ amintind de
timpurile r\zboiului rece [i mergând pân\ la un oportunism adesea greu de
`n]eles sau de calificat. ~n lumea româneasc\, exemplul pe care l-a dat fostul
director al Operei din Viena, pre[edinte al Festivalului George Enescu, `nre -
gistrând un clip video [vezi: http://victor ponta.ro/ioan-holender/] `n care `ndemna
lumea s\-l voteze `n alegerile preziden]iale pe candidatul Victor Ponta, ]ine, `n
mod evident, de un oportunism incalificabil [i asupra c\ruia nu merit\ insistat.

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Ioan Holender în clipul electoral realizat în beneficiul candidatului preziden]ial Victor Ponta



Nu trebuie s\ fii mare „specialist ̀ n
rock“ (eu sunt doar un as cult\tor
mai atent!) ca s\ observi situa]ia ul-
timilor ani `n domeniul ce ne con-
sum\ timpul, resursele [i rezerva
de pl\cere. Dou\ nuan]e se com-
bin\ lejer `ntr-o dominant\: pe de-o
parte, venind imperturbabil din
trecut ([i constituind, s\ zic a[a, eli-
ta necontestat\), este seria de dis-
curi ale numelor grele, cu succes de
public asigurat, indiferent ce pro-
pun spre audi]ie. Pe partea cea-
lalt\, numele noi, care `ncearc\ s\
duc\ mai departe tradi]ia rockului

pur, pierd teren ̀ n fa]a genurilor ce
par s\ domine actualitatea: rap,
hip-hop, dance-pop [i toat\ gama
extras\ din techno-rave. R\mâne
de neatins performan]a em ble -
m(atic)ei Pink Floyd, al c\rei „ul-
tim disc“ (etichet\ cu vânzare ga-
rantat\) a contorizat o cifr\ de afa-
ceri complet nes\buit\, plasând
„trupa“ pe-un loc frunta[ `n clasa-
mentul anual, f\r\ aportul unei
cânt\ri m\car! Pe lâng\ un aseme-
nea „event“, eforturile unor gru -
p\ri pe care le-am putea considera
urma[e, nu pasti[e Pink Floyd, s\

zicem Ayreon sau Dream Theater,
adeptele rockului progresiv de
foarte bun\ calitate, bine gândit [i
perfect ancorat `n problematica zi-
lelor noastre, figureaz\ ca simple
exerci]ii autiste. Vinovat nu-i „sis-
temul“ care promoveaz\ staruri
dup\ criterii absconse, ci noi, cei
care alegem inutilit\]i cu [taif de-
oarece ne ofer\ iluzia cheltuirii ba-
nilor pe ceva de top. Refuzând s\ as-
cult\m, de curiozitate m\car, albu-
mul unei trupe despre care nu [tim
nimic, ̀ nmormânt\m poate ni[te ar -
ti[ti originali, autentici, novatori. 

~ns\ nu to]i „b\trânii“ rockeri
au t\cut dou\ decenii, [i-apoi au
`njghebat un CD proasp\t dup\
benzi vechi. Apropo: m\ emo]io-
neaz\ ace[ti oameni care `[i
reg\sesc azi, „`n pragul Marii Tre-
ceri“, cheful tinere]ilor nebune. Fe-
nomenul e normal [i natural, `l
consemn\m pentru c\ se `nscrie
condi]iei umane. S\ crezi `ns\ c\
un disc de ultim\ or\ al unei trupe
care n-a cântat cu anii e altceva de-
cât un moft, `nseamn\ s\ fii total 

ingenuu (stare specific\ rocke ri -
lor). Dar mai `nseamn\ s\ jigne[ti,
`ntr-un fel, munca [i opera celor ca-
re cu asta s-au ocupat toat\ via]a.
F\r\ s\ aib\ cota lui Gilmour, chi-
tari[ti ca Leslie West sau Johnny
Winter n-au pus instrumentul de-
oparte decât ̀ n momentele de boal\
sau epuizare. {i-au asumat desti-
nul dramatic, au concertat pe sta-
dioane pline sau `n cluburi cu zece
spectatori ([i-\ia be]i), au scos dis-
curi de valoare sau compila]ii ba-
nale. Sunt de admirat chiar [i dup\
ce intr\ `n Valea Uit\rii. Eric Clap-
ton, Robert Plant, Leonard Cohen,
Tom Petty, AC/DC, Judas Priest,
Leon Russell, Yes, Bryan Ferry,
Brian Eno, Buzzcocks, Billy Idol,
David Sylvian, The Who, Marianne
Faith full, Bill Frisell, Neil Diamond
sau str\bunicul bluesului bri tanic,
John Mayall, au editat recent tit-
luri f\r\ compromis. Le-am ̀ nh\]at
cu prioritate, chiar dac\ nu ne
a[teptam deloc la inova]ii [i salturi
semnificative. Iar antologiile unor
David Bowie, Captain Beefheart,

Joni Mitchell sau Robert Wyatt 
ne-au trezit interesul [i pre]uirea
mult peste nout\]ile altora, mai vi -
gu ro[i.

~n rubrica de fa]\ am punctat
meritele câtorva dintre albumele
anului trecut. Prea pu]ine fa]\ de
câte sunt. Nu le puteam ignora pe
cele care mi-au declan[at mecanis-
mul de autoprotec]ie (i se spune [i
ureche `nfundat\!). Am amânat
destule nume, cu naiva credin]\ c\
voi g\si curând un moment propi-
ce – noi s\ tr\im, rockerii vor `nre-
gistra alte discuri! ~ntre amâna]i,
men]ionez pe cei care au r\mas `n
player mai mult de o singur\ deru-
lare: Sleaford Mods, Flying Lotus,
Future Is lands, Sohn, September
Girls, Lacuna Coil, Laibach, Sunn
O))) & Ulver, Pixies, Smashing
Pumpkins, Mastodon. Ca [i toate
albumele de blues... 

Iar dac\ m\ ̀ ntreba]i care a fost,
pentru mine, discul anului 2014,
voi r\spunde f\r\ ezitare: Opeth –
Pale Communion. Am scris ast\
var\ de ce.    
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La Teatrul „Nottara“, Tompa Ga-
bor a readus la ramp\ Noul loca-
tar `n versiunea din 2004, realizat\
la Newcastle cu Northern Stage
Ensemble. Discursul regizoral
respect\ cu fidelitate partitura
dramaturgic\ a lui Ionesco, dar o
[i `mbog\]e[te printr-o lectur\ in-
terpretativ\ tradus\ `n amprenta
pus\ asupra personajelor, jocul
actoricesc, dinamica scenic\, de-
talii scenografice. ~n rolul princi-
pal l-a p\strat pe actorul spaniol
Francisco Alfonsin, a c\rui inter-
pretare este foarte original\. Exer-
sat `n profesiune prin experien]e
teatrale `n mai multe culturi, Al-
fonsin s-a format ca actor `n Spa-
nia, dar a jucat [i `n Anglia,
Fran]a, a f\cut film, are un docto-
rat, e, cu alte cuvinte, un creator
complex, care str\luce[te [i `n
presta]ia de-acum. Valorificându-i
multiculturalitatea, Tompa Ga-
bor i-a distribuit replicile nu nu-
mai ̀ n limba român\, ci, câteva, [i
`n englez\, altele `n francez\, plus
un scurt fragment din Via]a e vis
a lui Calderon de la Barca, spus `n
spaniol\! ~n cel mai autentic stil al
Str\inului care nimere[te ̀ n lumea

Port\resei. ~ntr-adev\r, cei trei ac-
tori români, Ada Navrot-Port\ -
reasa, Ion Grosu [i Gabriel R\u]\-
Hamalii, utilizeaz\ un alt tip de
joc, contrastant. Noul locatar e de -
senat precis, dar mai pu]in osten-
tativ, apelând la un stil interpreta-
tiv mai auster; `n timp ce titularii
scenei de pe bulevardul Magheru
se plaseaz\ `ntr-un registru clov-
nesc, extrovertit. Spectacolul lui
Tompa Gabor ilustreaz\ cu acura-
te]e [i ingeniozitate proliferarea
materiei, `ntr-un crescendo elabo-
rat, ]inut sub controlul strict al
imagina]iei regizorale. Coerent,
inventiv, fluid.

Declarat\ de juriul UNITER
Cea mai bun\ pies\ a anului 2013,
~n trafic a Alinei Nelega a devenit
spectacol la Teatrul Na]ional din
T`rgu Mure[, Compania Liviu Re-
breanu, sub conducerea regizo-
ral\ a autoarei. Alina Nelega e
adept\ declarat\ a textocentris-
mului, piesa de teatru reprezen-
tând punctul vital al spectacolu-
lui, componenta esen]ial\ pe care
trebuie s\ o ridice din pagina de li-
teratur\ [i s\-i dea tridimensiona-
litate. Din aceea[i grij\ suveran\

fa]\ de materialul dramatic, Alina
Nelega a [i transpus scenic câteva
din propriile scrieri. Motiv c\ruia
i se adaug\, foarte probabil, ne ̀n -
crederea `n regizorii zilei, refuzul
regiei `n]eleas\ ca opera]iune de
reinterpretare a piesei prin mizan -
scen\ ̀ n variante scenice unde au-
torul abia de-[i mai recunoa[te lu-
crarea. Nu e egolatrie de autor, e
respect pentru litera dramatic\. 

Pentru ~n trafic, Alina Nelega a
lucrat cu actri]a Elena Purea, pe
care o cunoa[te foarte bine din co-
labor\ri precedente [i care de]ine
datele necesare `ntruchip\rii ce-
lor [apte personaje feminine atât
de diferite. Monodrama Alinei Ne-
lega, specie `n care autoarea exce-
leaz\, (re)impunând-o `n peisajul
teatral românesc recent, a pornit
de la o [tire de pres\ pe care a dez-
voltat-o literar: `ntr-o intersec]ie
din Bucure[ti, o neacordare de
pri oritate a escaladat `n atac ar-
mat, o [oferi]\ `mpu[când un [o -
fer `n plin\ strad\. Folosind po-
ten]ialul teatral al situa]iei, Nele-
ga a dezvoltat-o `n [apte secven]e
cu tot atâtea personaje feminine
imaginare. A rezultat un crochiu

portretistic al genului „slab“ `n
ipostaza de so]ie, mam\/casnic\,
femeie de afaceri, [ef\ de cabinet,
cadru medical, poli]ist\ [i... c\]e -
lu[\. Spectacolul are calitatea unei
bune articul\ri scenice, slujind
textul, atestând adev\rul c\, `n
fond, dramaturgul e cel dintâi [i cel
mai bun regizor al propriului text! 

Dou\ apari]ii editoriale au
`mbog\]it bibliografia teatrolo-
gic\ autohton\: Utopii performati-
ve. Arti[ti radicali ai scenei ame-
ricane `n secolul 21 de Cristina
Modreanu [i Noi practici `n artele
spectacolului din Europa de Est/
New Performing Arts Practices in
Eastern Europe (editor Iulia Popo-
vici, coordonator Ioana Mal\u).
Concretizare livresc\ a unei burse
de cercetare Fulbright, Utopii per-
formative este focalizat\ asupra
teatrului experimental american
al ultimilor ani, `n epicentrul s\u
`nnoitor, New York, explorând di-
mensiunea lui performativ-spec-
tacular\. Critic de teatru curios,
cu privire avizat\, inteligent\, au-
toarea a urm\rit la fa]a locului
arti[ti [i crea]ii, a selectat riguros,
a analizat profund creatori [i gru-
puri care fac agenda estetic\ a zi-
lei. Printre ei, „clasiciza]ii“ Mere-
dith Monk, Martha Graham, Merce

Cunningham, Anne Bogart, Lau-
rie Anderson, Richard Maxwell,
Wooster Group, Richard Fore-
man, Marina Abramovic, dar [i
„nou intra]ii“ Ping Chong, Young
Jean Lee, Heather Kravas, John
Jesurun, Jay Scheib, Liz Magic
Laser, Witness Relocation, Foun-
dry Theatre, The Civilians etc.

Noi practici `n artele spectaco       -
 l ului din Europa de Est/ New Per-
forming Arts Practices in Eas tern
Europe evoc\ artele spectacolului
din Europa de Est `ntr-un context
comun, oferind o perspectiv\ com -
parativ\ a ceea ce s-a petrecut `n
spa]iile culturale din R\s\ritul eu-
ropean prin prisma noului artis-
tic, `n intervalul 2000-2014. Privi-
rea regional\ este asigurat\ de un
grup de teatrologi [i jurnali[ti din
]\rile respective (Bulgaria, Cehia,
Croa]ia, Republica Moldova, Polo-
nia, România, Rusia, Slovacia,
Slovenia, Ungaria, Ucraina) care,
prin studii, articole [i interviuri,
scaneaz\ personalizat tendin]ele
[i realit\]ile continentale. Carte cu
contributori, Noi practici... ofer\
infor ma]ii relevante din zone cul-
turale cu istorie relativ comun\,
care au dezvoltat diverse formule
teatrale pe traseul recuper\rii sin-
cronismului european.

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

E vremea retrospectivelor
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Retrospectiva
2014

Ce r\mâne din anul teatral 2014, privind subiectiv `n urm\? Câteva spectacole pe
care le-am p\strat `n memoria critic\. Câteva evenimente de gen care se decu peaz\
dintr-un peisaj aglomerat. {i câteva c\r]i, la finalul c\rora mi-a p\rut r\u c\ s-au ter-
minat. Rândurile care urmeaz\ nu vor constitui o retrospectiv\ de tip clasic. Vor fi, `n
spiritul timpului, mai degrab\ un colaj de lucruri teatrale bune cu care m-am `ntâlnit,
arhivate profesional nu `ntr-un top riguros, ci `ntr-un mini-arhipelag.
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C\r]ile peste care
am dat `n 2014

Doris Mironescu

Proz\

Dintre c\r]ile de proz\ ale anului,
am fost, cred, cel mai impresionat
de Uranus Park al lui M. Du]escu,
altminteri poet. Romanul `mi pa-
re a lua `n sfâr[it `n serios tema
drag\ a mai tuturor prozatorilor
dou\mii[ti, anume maturizarea,
mai exact construc]ia de sine a
unui tân\r debusolat `ntr-o `ngro-
zitoare lume nou\, care e cea post-
decembrist\. Cu severitate [i
chiar cruzime, excluzând delibe-
rat orice investi]ie emo]ional\ vi-
zibil\, autorul expune cazul unui
arhitect ̀ n formare care ̀ nva]\ nu
doar cum s\ dea [pag\ pentru
aprobarea unui proiect, ci [i cum
s\ `[i vizualizeze propria interio-
ritate `n a[a fel `ncât s\ aib\ suc-
ces. E o carte despre corporatism
[i mortificarea etic\, despre aban-
donul zen al demnit\]ii de c\tre
un arhitect tân\r cu o abordare
personal\ a problemei carierei.
Mi-a pl\cut s\ v\d aceast\ carte ca
pe o `ncruci[are `ntre alegoria
protestant\ a lui John Bunyan din

The Pilgrim’s Progress [i pamfletul
paranoic al lui Brett Easton Ellis
din American Psycho. Pân\ acum,
despre carte s-au pronun]at critici
cu ap\sate simpatii de stânga, re-
vendicând-o: ar fi totu[i p\cat ca o
astfel de carte s\ sucombe `ntr-o
simpl\ ambuscad\ ideologic\.

Mai aproape de sfâr[itul anu-
lui, am `ntâlnit cu p\rere de bine
noul roman al lui Dan Lungu,
Feti]a care se juca de-a Dumne-
zeu, carte grea nu doar pentru c\
vorbe[te despre tema – `ntotdeau-
na emo]ional\ [i minat\ de ma-
reea prejudec\]ilor – a autoexilu-
lui uvrier, dar [i pentru c\ `[i
asum\ pe largi por]iuni perspecti-
va unui copil, ceea ce oblig\ la o
fin\ echilibristic\, pentru a nu
c\dea `n kitsch-ul sentimental.
Lui Dan Lungu, aceast\ carte ̀ i ie-
se; e o compozi]ie atent suprave-
gheat\ (poate pu]in prea atent,
uneori), cu zone de fantezie bogat\
[i pagini de debate sociologic, sal-
vate prin aceea c\ analiza sociolo-
gic\ e, mi se pare, sport na]ional
românesc. E un roman comic [i
trist, care duce mai departe survo-
lul analitic, specializat pe câm-
puri [i cazuri aplicative, `nceput
de Dan Lungu cu Raiul g\inilor. 

Cu mare pl\cere citesc-recitesc
Pe vremea când nu m\ gândeam
la moarte, ̀ n volumul VI al Opere-
lor lui Radu Cosa[u, Supravie]ui-
rile ajunse la volumele 4-5, `ntr-un
nou [i surprinz\tor montaj, cu o
sonoritate plin\, deoarece c\r]ile
lui Cosa[u sunt, mereu, [i foarte
muzicale. O ini]iativ\ binevenit\
e seria de autor Gheorghe Cr\ -
ciun de la Cartea Româneasc\. Cu
Mecanica fluidului [i cu Acte ori-
ginale/ Copii legalizate revizit\m
optzecismul „canonic“, putând s\
urm\rim proiectul acesta pe când
era `nc\ `n mi[care, iar fiecare
fraz\ [i op]iune narativ\ avea va-
loare de manifest. 

Florin Irimia `[i continu\ pro-

iectul romanesc `n Câteva lucruri
despre tine: un erou masochist,
care `[i expune propria limitare
ca pe o pedeaps\, un roman exis-
ten]ialist devenit caz psihologic [i
simptom de boal\ social\. Am mai
notat dou\ c\r]i de proz\ scurt\.
Prima apar]ine lui Adrian G. Ro-
mila, Radio `n z\pad\, cu câteva
bune instantanee, `n special piesa
titular\, aproape un poem, ames-
tecate `ntre poante narative [i 
reminiscen]e sentimentale mai
degrab\ nesemnificative. M-a in-
teresat [i cartea lui Dan Alexe, Mi-
ros de ro[cat\ amar\, `n ciuda tit-
lului telenovelistic. Cuprinde câ-
teva texte cu caracter experimen-
tal, care pot fi pre]uite, dup\ gus-
tul meu, pentru sugestia pe care o
dau despre atmosfera intelectual\
a Ia[iului optzecist: badinaj nara-
tologic, erudi]ie inventat\ ironic,
mixaj de genuri ca la pa[opti[ti, li-
cen]iozitate eliberatoare. Cumva,
regret c\ o astfel de literatur\,
uneori scris\ chiar `n anii ’80, n-a
putut fi publicat\ atunci, ca s\-[i
`ndeplineasc\ func]ia dialogic\
c\reia `i era destinat\.

Poezie

La poezie, este notabil\ publica-
rea a dou\ volume de O. Nimi-
gean, o antologie: Nu-]i garan-
teaz\ nimeni nimic, [i un volum
nou, Nanabozo. Dac\ antologia
ofer\ o privire `n perspectiv\ dia-
cronic\ asupra parcursului unuia
dintre cei mai consisten]i poe]i de
dup\ ’90, l\sând cititorul s\-[i

aleag\ din lista complet\ propriile
greatest hits, cartea nou publicat\
propune imagini ale unui peisaj
s\r\cit prin surpare brusc\, ale
mor]ii [i pierderii. Dar [i câteva
instantanee iluminate violent, când
din lumea noastr\ proste[te politi-
zat\, când din memoria zdren -
]uit\ a copil\riei, când din sfera
abia vizibilului, pe care mul]i o ig-
nor\m [i pe care poezia se `nc\ -
p\]âneaz\ s\ ne-o aminteasc\. Un
eveniment, cred, este apari]ia vo-
lumului IV din Opere de Emil
Brumaru, cuprinzând publicisti-
ca (anii ’80-’90-2000) destul de
pu]in cunoscut\, uneori surprin -
z\toare, a marelui poet al inti-
mit\]ii, cu ni[te excelente portrete
din cei mai „publici“ ani ai epocii
noastre. La fel, e de citit [i cartea
sa dialog cu Veronica D. Nicules-
cu, Cad castane din castani, cu
evoc\ri de personaje [i cu confe-
siuni de lectur\ savuroase.

Poetul Nicolae Turtureanu [i-a
adunat `n dou\ mici volume ani-
versare poezia de dragoste: cea an-
tologat\, `n Precedentele, cea mai
recent\, inedit\, `n Penultimele.
Este un mod al interiorit\]ii do-
mestice, cu obâr[ie `n Ia[ul anilor
’70, pe care Turtureanu l-a preluat
din mers [i pe care `l ilustreaz\ [i
acum cu elegan]\. De citit este [i
ultimul volum, ap\rut postum, al
regretatului Andrei Bodiu: Firul
alb este un exerci]iu excelent de
privire antimetafizic\ aruncat\
st\ruitor realului, pân\ `n mo-
mentul când realitatea `ncepe s\
se clatine. Cartea lui Bogdan-Ale-
xandru St\nescu, anaBASis, ca-
mufleaz\ fotograme personale
`ntr-o poveste cu ahei; rezultatul,
plin de umor intelectual, merit\
toat\ aten]ia [i toat\ simpatia. An-
drei Zbârnea a publicat un volum
cu eroi tineri care sufer\ moral `n
revolu]ii diafane petrecute pe me-
ridiane cosmopolite, Kazim. Con-
temporani cu prim\vara arab\.
Dac\ mi se permite o recomanda-
re a unui volum abia citit `n ma-
nuscris, fac [i o profe]ie: cartea lui
Matei Hutopil\, Animale de com-
panie, o s\ v\ re]in\ aten]ia. E
`nc\rcat\ de spleen, dar extrem de
controlat\; e lucid\, dar `mb\tat\
de propria sfâr[eal\; un produs
poetic de cea mai bun\ calitate.

Critic\

La critic\, trebuie men]ionat vo-
lumul despre Blake al lui C\t\lin
Ghi]\, Demiurgul din Londra; o
carte de frumoas\ erudi]ie anglis-
tic\, scris\, de ast\ dat\, pentru
publicul românesc. M\d\lina Las-
cu a publicat un opus impun\tor,
Imaginea ora[ului `n avangarda
româneasc\, o cercetare aproape
exhaustiv\ a acestei teme cruciale
a modernit\]ii, realizat\ asupra
unui corpus artistic extrem de va-
riat [i de valoros. O monografie
clasic\ [i a[teptat\ despre Leonid
Dimov a dat Lumini]a Corneanu,
cu investiga]ie biografic\ serioas\
[i lectur\ creativ\, plin\ de imagi-
na]ie. Radu Vancu [i-a adunat câ-
teva dintre „crezurile“ literare ce-
le mai pronun]ate, dar [i eseurile
despre poezie, dând un tratat de
inspira]ie personal `n Poezie [i in-
dividua]ie. Florina Pârjol a publi-
cat Carte de identit\]i, o investi-
ga]ie a prozei postdecembriste
(dar nu numai) din perspectiva jo-
cului autofic]ional. Trebuie notat
[i simpaticul titlu al lui Eugen Ne-
grici, Emanciparea privirii. Des-
pre binefacerile infidelit\]ii, o car-
te, nu fi]i dezam\gi]i!, despre lec-
tur\, despre receptare, cu deschi-
derea teoretic\ remarcabil\ de ca-
re subiectul avea nevoie.

Nu un bilan] literar veritabil ve]i g\si `n rândurile
acestea. (E scuza mea pentru fiecare `nceput de
ianuarie.) E vorba doar de lecturile mele de anul
trecut, capricioase, desigur, [i `ng\duite de timp
[i de hazard. Câteva c\r]i peste care am dat `n
2014, deci, prezentate cu bun\-credin]\ [i, unde
se poate, [i cu entuziasm.
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Anul noului pre[edinte 
[i misterele sale editoriale

Cristian Teodorescu

Iohannis nu e primul pre[edinte
care a scris c\r]i. Ion Iliescu are
un raft `ntreg. Emil Constantines-
cu [i-a scos memoriile dup\ ce a
plecat de la Cotroceni. Despre Tra-
ian B\sescu s-au scris c\r]i `n
timp ce era pre[edinte [i cel pu]in
una dintre ele, biografia pe care i-
a f\cut-o Marius Oprea, a avut un
succes consistent de public. Dar
nici un candidat cu [anse la
pre[edin]ie nu [i-a scris povestea
vie]ii `nainte de a fi devenit

pre[edinte. {i s\ nu uit\m c\ a[a-
zisul miracol gra]ie c\ruia Iohan-
nis a ajuns la Cotroceni a devenit
caz de studiu pentru sociologii din
lumea larg\. A[a c\ e normal\
uria[a curiozitate fa]\ de cazul Io-
hannis. Altfel, `ns\, cititorul ro-
mân nu se omoar\ cump\rând
c\r]i, mai ales la vreme de criz\. 

Mi-ar fi pl\cut s\ procedez me-
todic `n acest text. Sunt `ns\ c\r]i
ale unor autori importan]i pe care
n-am apucat s\ le citesc, c\r]i des-
pre care am v\zut cronici cât se
poate de elogioase, dar pe care nu
le-am citit, `ncât nu mi se pare
onest s\ le includ aici. 2014 a fost
un an al prozei memorialistice.
Nu m\ gândesc la memoriali[tii
redescoperi]i ca V.A. Urechia sau
George Panu, ci la contemporanii

no[tri. Gabriela Adame[teanu,
Ana Blandiana, Ioan Gro[an [i
{tefan Agopian, a c\rui carte de
amintiri a ap\rut la sfâr[itul lui
2013, dar a fost difuzat\ la `ncepu-
tul lui 2014. Fiecare dintre cei pa-
tru face o reconstituire a lumii ro-
mâne[ti prin care a trecut. Efectul
e, cel pu]in pentru mine, de calei-
doscop memorialistic asupra c\ -
ruia ar merita s\ medit\m. A[
ad\uga aici cel de-al doilea volum
al amintirilor Simonei Vr\biescu-
Kleckner, o revela]ie din partea
fostei consiliere a pre[edintelui
Emil Constantinescu, cea care a
emigrat `n Statele Unite `n anii ’60
[i s-a `ntors `n ]ar\ dup\ 1990 [i
dup\ o carier\ str\lucitoare `n
America. Ceea ce regret e c\, la 25
de ani de la Revolu]ie, nu a ap\rut
nici o mare carte despre mor]ii [i
r\ni]ii de atunci [i c\ nu s-au
`ncheiat nici cercet\rile parchete-
lor despre evenimentele de la Re-
volu]ie. Asta spune multe despre
nenum\ratele tentative de a `n -
gropa Revolu]ia sub discursuri [i
coroane mortuare, multe dintre
ele venite din partea impostorilor
[i a politicienilor care [i-au fabri-
cat false biografii de revolu]io-
nari. 

~n timp ce Dinc\ Gogo[arul de
la baricada de la Inter e un pârlit,
f\r\ din]i `n gur\, tot soiul de im-
postori fac azi caz de revolu]ie [i
de meritele lor.

~n literatura de fic]iune mi-a
pl\cut debutul `n roman al lui Mi-
hai Radu, cu Sebastian, ceilal]i 
[i-un câine. Mihai Radu, acest ob-
servator p\trunz\tor al lumii con-
temporane, a scris un roman
aparte, mai greu de `n]eles pentru
adep]ii canonului romanului ac-
tual. Sunt convins c\ tân\rul ro-
mancier va reveni [i se va impune
cu urm\toarea sa carte, de[i criti-
ca literar\ ar fi trebuit s\-i ia ̀ n se-
rios [i debutul. Mi-a pl\cut [i de-
butul ̀ n proza scurt\ al lui Marius
Chivu, Sfâr[it de sezon. Chivu nu
numai c\ [tie cu ce se m\nânc\
proza, ci are [i o mân\ inconfun-
dabil\ de prozator altfel `n litera-
tura actual\.

Trecând la consacra]i, ca ro-
mancier, Matei Vi[niec n-a fost o
surpriz\ pentru mine. Cu o trucu-
len]\ artistic\ exersat\ `nc\ din
dramaturgia sa, dar [i ca roman-
cier cu debutul `ntârziat, Vi[niec
[i-a g\sit deplina originalitate cu

Negustorul de `nceputuri de ro-
man. Cred c\ Matei Vi[niec a ni-
merit-o mai bine ca romancier de-
cât ca dramaturg, de[i probabil c\
pân\ i se va recunoa[te acest me-
rit se va spune despre el c\ e un
dramaturg de mare succes `n lim-
ba francez\ care scrie [i romane
`n române[te.

Cu romanul s\u, Feti]a care se
juca de-a Dumnezeu, Dan Lungu
`[i folose[te `nsu[irile de sociolog
pentru o carte despre copiii ai
c\ror p\rin]i au plecat s\ mun-
ceasc\ `n str\in\tate [i despre
p\rin]ii lor ajun[i acolo. O investi-
ga]ie profund\, care ar merita
ecranizat\, despre copiii care
r\mân acas\ [i despre p\rin]ii ca-
re-i las\, `n speran]a c\ se vor
`mbog\]i afar\. Acesta e cel mai
ambi]ios roman al sociologului

Dan Lungu, dar nu sunt sigur c\
cel care a scris Sunt o bab\ comu-
nist\! a nimerit [i de aceast\ dat\
la fel de bine, chiar dac\ [i aici `[i
aude impecabil personajele [i [tie
s\ le fac\ pove[ti cât se poate de
plauzibile.

M\ irit\ faptul c\ un roman ex-
cep]ional, St\pânul spaimei, de
Cornel Ivanciuc, a trecut aproape
neobservat, de[i ar fi meritat o
soart\ infinit mai bun\. Dac\ o
carte chiar are destinul ei, atunci
romanul lui Cornel Ivanciuc ar
trebui reluat pentru a i se acorda
titlul de cea mai bun\ carte ne-
drept\]it\ de critica literar\ `n
anul apari]iei. 

Anul trecut ar trebui s\ fie
anul lui Dan Stanciu, cu volumul
Despre, poeme `n proz\ f\r\ egal
[i, dup\ foarte mul]i ani, de poeme
care chiar `nseamn\ ceva pentru
felul nostru de a fi [i de a ne gândi
la noi `n[ine. Regret s-o spun, dar
la aceast\ or\ nu avem o critic\ li-
terar\ capabil\ s\-[i dea seama de
valoarea [i de `nnoirea pe care le
con]ine volumul de poeme al lui
Dan Stanciu.

Nu cred c\ 2014 e un an ie[it din
comun, editorial. Dar e un an cât
se poate de interesant, fie m\car [i
pentru c\ volumul unui prezi-
den]iabil, devenit pre[edintele Ro-
mâniei, a b\tut toate recordurile
de vânzare `ntr-o singur\ lun\,
dup\ ce `ntre turul `ntâi [i al doi-
lea al preziden]ialelor marele
`nving\tor p\rea `nvinsul Victor
Ponta. 

Cartea care a b\tut
toate recordurile de
vânz\ri `n acest an, cu
peste o sut\ de mii de
exemplare, n-ar fi avut
nici pe departe acela[i
succes dac\ autorul ei
n-ar fi devenit
pre[edintele României.
Când a ap\rut, `n luna
august, la Curtea
Veche, Pas cu Pas de
Klaus Iohannis nu se
prea vindea. Dup\ ce
primarul de Sibiu a
devenit pre[edintele
României, cartea
autobiografic\ a lui
Klaus Iohannis a spart
toate a[tept\rile. 
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O retrospectiv\ — 2014 `n c\r]i

Eli B\dic\

Din capul locului, trebuie men]io-
nat c\ orice privire `napoi, orice
fel de retrospectiv\, de enumerare
[i clasificare, nu poate fi decât su-
biectiv\. ~n primul rând, pentru
c\ timpul cerne priorit\]ile [i te
oblig\ s\ selectezi. Apoi, pentru c\
`n domeniul editorial nu po]i fi
obiectiv sut\ la sut\ – alegi spre
lectur\ autori [i volume ̀ n func]ie
de propriile gusturi (de care te de-
barasezi foarte rar, „riscând“ s\ te
aventurezi `n alte cotloane), iar
fiecare carte care trece prin tine
las\ urme pe potriva bagajelor tale
culturale [i a sensibilit\]ii pe care
o ai `n dotare. A[adar, nici aceste
rânduri nu sunt o excep]ie: re-
flect\ exclusiv personalitatea sub-
semnatei [i lecturile personale. 

Poezie

~n anul ce tocmai a trecut m-am
`mp\cat, pe cale amiabil\, cu poe-
zia. Dup\ ce o perioad\ prea lung\
de timp am cam ocolit-o, incapa-
bil\ s\ o diger a[a cum ar fi tre-
buit, `n 2014 – poate gra]ie c\r]ilor
de poezie ap\rute – m-am l\sat `n
voia ei. Am citit volume remarca-
bile de poezie. Cel care mi-a intrat
`n sânge este {i cuvintele sunt o
provincie, scris de Adela Grecea-
nu, dup\ o pauz\ considerabil\
(zece ani de la ultimul volum de
versuri publicat [i [ase de la ulti-
ma carte – Mireasa cu [osete
ro[ii). Am fost acaparat\ de ana-
BASis, de Bogdan-Alexandru
St\nescu, cu 12 ilustra]ii de Lau-
ren]iu Midvichi, California (pe

Some[), de Ruxandra Cesereanu,
Bosnia. Partaj, de Miruna Vlada,
O s\ m\ [tii de undeva a Petrone-
lei Rotar, C\lcâiul lui Magellan,
de Octavian Soviany, Cus\turile
Doinei Ioanid, cele En[pe mii de
dimine]i ale Dianei B\dica [i Car-
tea dragostei, semnat\ de Bogdan
O. Popescu. Am recuperat, abia
acum, dou\ c\r]i excelente de poe-
me din 2010, respectiv 2011: Auto-
buzul cu coco[a]i, de Nora Iuga, [i
La dou\ zile distan]\, de Marin
M\laicu-Hondrari. Bucuroas\ de
aceste `ntâlniri, mi-am propus s\
mai scotocesc prin poezia anului
trecut, dar [i prin cea pe care am
ratat-o din pricina unei distan]e
impuse. {i poate, cândva, voi fi ca-
pabil\ s\ [i scriu coerent despre
poezia pe care o citesc.

Critic\

Dup\ facultate, am cam neglijat,
pe nedrept [i regretabil acum, [i
capitolul de critic\ literar\ româ-
neasc\. Chiar [i-a[a, revela]ia
anului 2014 a fost, pentru mine,
cartea Florinei P`rjol, intitulat\
Carte de identit\]i. Recomand c\l -
duros acest volum, excelent scris,
tuturor celor care vor s\ [tie mai
multe despre literatura român\
contemporan\ prins\ `n cârligele
autobiografismului. Nu sunt de-
loc de neglijat nici titlurile Leonid
Dimov. Un oniric `n Turnul Ba-
bel, de Lumini]a Corneanu, Con-
trolul c\r]ii. Cenzura literaturii ̀ n
regimul comunist din România,
de Liliana Corobca, Caragiale du -
p\ Caragiale. Arcanele interpre -
t\rii: exager\ri, deform\ri, excese,

de Angelo Mitchievici [i Sebas -
tian [i lumea lui, de Dana P`rvan
Jenaru – s\ zicem c\ acesta ar fi
un top cinci musai de citit. Sunt
convins\ c\ mai am de ajuns [i la
alte minun\]ii. 

Proz\

Proza scurt\ a avut [i ea un an
bun, devenind din ce `n ce mai vi-
zibil\ [i, m\ hazardez s\ spun, din
ce `n ce mai citit\. La sfâr[itul lui
2013 a ap\rut un volum despre ca-
re s-a scris prea pu]in, din punctul
meu de vedere, [i c\ruia nu i s-a
dat aten]ia cuvenit\. M\ refer la
Povestiri cu final schimbat, de
Florin Iaru, pe care v\ `ndemn s\-l
achizi]iona]i [i s\-l consuma]i
f\r\ modera]ie. Dintre volumele
de proz\ scurt\ ap\rute `n 2014,
Sfâr[it de sezon, de Marius Chivu,
este, `n viziunea proprie, cel mai
bun, un debut cum rareori `]i este
dat s\ cite[ti. ~n fruntea listei mele
stau [i Escapada Laviniei Bra -
ni[te, Boddah speriat al lui Ionu]
Chiva [i Sindromul Robinson, de
Radu Mare[. 

~n ceea ce prive[te „categoria“
roman, dou\ debuturi se deosebesc
de restul [i sunt, f\r\ doar [i poate,
printre cele mai faine din ultimii
ani: Sebastian, ceilal]i [i-un câine,
de Mihai Radu, [i Abonatul nu
poate fi contactat, de Cris tina An-
drei. Abia a[tept s\ citesc urm\toa-
rele c\r]i ale celor doi autori! Ro-
manul-eveniment, cel pe care l-am
a[teptat [i savurat pe `ndelete, este
Feti]a care se juca de-a Dumnezeu,
de Dan Lungu. M-au surprins pozi-
tiv M. Du]escu – Uranus Park, Flo-
rin Irimia – Câteva lucruri despre
tine, Adrian Buz – 1989, C\t\lin Mi-
huleac – America de peste pogrom. 

Non-fic]iune

Avalan[a de c\r]i fantastice `n do-
meniul publicisticii, memorialis-
ticii, eseisticii [i altele care intr\,
`n principiu, sub umbrela mare [i
cuprinz\toare a non-fic]iunii este
cople[itoare [i de neratat. Amintesc,
fugitiv, titlurile care mi-au stat 
([i-mi stau) la c\p\tâi: Cad castane
din castani. Amintiri de ieri [i azi,
de Emil Brumaru [i de Veronica
D. Niculescu, Prozac 2. 90 de pasti-
le `mpotriva triste]ii, de Adriana
Babe]i, Pove[ti cu scriitoare [i copii,

coordonat\ de Alina Purcaru,
C\r]i, filme, muzici [i alte distrac -
]ii din comunism, coordonat de
Dan Lungu [i de Amelia Gheor ghi -
]\, Seinfeld [i sora lui Nabokov, de
Simona Sora, Scriitor `n comu-
nism, de {tefan Agopian,  Scrisori
c\tre Mihai, de R\z van Petrescu. 

Descoperiri personale,
reedit\ri [i traduceri

Descoperirile personale au stat
sub semnul romanului grafic [i,
implicit, al benzilor desenate – de
care m-am apropiat prin Prâslea
cel voinic [i merele de aur, de Ma-
ria Surducan, iar `n 2015 sper la o
continuare a acestui tip de lecturi,
care-]i bucur\ sufletul [i privirea
de cititor – [i al literaturii autohto-
ne pentru copii, pe care abia acum
am `nceput s\ o citesc, cu o mare
`ncântare – `i men]ionez aici pe
Florin Bican cu {i v-am spus po-
vestea a[a, Valentin Nicolau cu
Basmania. R\spântia gândurilor
[i Adina Rosetti cu Domni[oara
Poimâine [i joaca de-a Timpul. 

Un fel de regrete – spun „un fel“
pentru c\ sunt primele c\r]i pe ca-
re le am pe lista de lecturi din noul
an – sunt c\r]ile la care nu am
ajuns `nc\, de[i tare a[ fi vrut:
Dubl\ expunere, coordonat\ de Ro-
xana Gamar], un volum colectiv de
proz\ scurt\ [i art\ vizual\; Culori-
le rândunicii, de Marius Daniel Po-
pescu (tradus\ `n limba român\,
dar pe care o includ ̀ n literatura ro-
mân\), S\ cre[tem mici, scris\ de
Laura Grünberg [i cu un design
realizat de Ana-Maria Nica [i Ale-
xandru Ciubotariu; Cum continu\
povestea, volumul de poezie sem-
nat de Ioana Pârvulescu; alive, de
Petronela Rotar, proz\ scurt\; Biza-
roproze, de Flavius Ardelean; Ha-
rald [i luna verde, romanul Norei
Iuga; Amintirile unei nonagenare.
C\l\toriile mele, scriitorii mei, de
Antoaneta Ralian; Lumea ca lite ratur\,

de Ioan Gro[an; vocea, de Domnica
Drumea; Acte originale/ Copii le-
galizate (varia]iuni pe o tem\ `n
contralumin\) [i Mecanica fluidu-
lui, de Gheorghe Cr\ciun (de altfel,
consider c\ debutul Seriei de autor
Gheorghe Cr\ciun, cu aceste dou\
titluri, este unul dintre eve ni men -
tele editoriale ale anului 2014). Si -
gur, mai sunt [i altele, `ns\ acestea
sunt primele care mi-au venit `n
minte, unele dintre ele a[ teptân du-[i,
cu r\bdare, rândul.  

Afirmam, la `nceput, c\ reedi -
t\rile de anul acesta sunt numeroa-
se [i relevante (dau, la `ntâmplare,
câteva exemple: Manualul `ntâm -
pl\rilor, de {tefan Agopian, edi]ia 
a III-a; Agata murind, de Dora Pavel,
edi]ia a III-a; Apropierea, de Marin
M\laicu-Hondrari, edi ]ia a II-a etc.,
etc.), iar traducerile din literatura
universal\ pot satisface orice tip de
cititor – pentru mine, din aceast\
perspectiv\, Alice Munro a fost au-
toarea pe care am descoperit-o
gra]ie Premiului Nobel pentru Li-
teratur\ [i de care m-am bucurat,
volum cu volum; i-a urmat, din ace-
la[i motiv, Patrick Modiano, pe ca-
re voi continua s\-l citesc [i-n 2015,
tocmai pentru c\ au ap\rut atâtea
traduceri la noi, iar eu `l cuno[ -
team prea pu]in spre deloc; `nsem-
nate sunt [i volumele lui Amos Oz,
Haruki Murakami, Gabriel Os-
monde, Lydia Davis, Julian Bar-
nes, Herta Müller, Orhan Pamuk,
Kenzaburō Ōe, Paul Bailey, doar
pentru a da câteva nume celebre,
dar [i alte c\r]i excelente ale unor
autori mai pu]in cunoscu]i `n Ro-
mânia pân\ acum, cum ar fi Ev-
gheni Vodolazkin, Pawel Huelle,
Mariusz Szczygie , Colm Tóibín,
John Williams sau Immanuel Mif-
sud. Ne r\mâne, slav\ Domnului,
destul de citit [i anul acesta din cele
publicate `n 2014! ~n acest caz, 
nu-mi r\mâne de cât s\ v\ urez s\
ave]i lecturi frumoase anul acesta!

Nu [tiu cum v\d al]ii anul 2014 din punct de vedere editorial, `ns\, din col]ul `n
care am stat eu, mi s-a p\rut c\ a fost un an excelent, bogat atât `n planul
produc]iilor locale, cât [i al traducerilor [i reedit\rilor. Am avut de citit literatur\
român\ de calitate, volume de memorialistic\, eseuri [i critic\ literar\ foarte
bune, ne-am delectat cu noi traduceri din autori din literatura universal\, una [i
una, dar [i cu volume minunate de non-fiction. 
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C\r]ile care mi-au
spus ceva `n 2014

Bogdan-Alexandru St\nescu

Proz\

Surpriza mea a fost M. Du]escu,
cu al s\u Uranus Park, un roman
care mi s-a p\rut foarte curajos,
`ns\ `ntr-un mod subtil. Anul a
`nceput cu proz\ scurt\, [i `nc\
foarte bine, cu Escapada Laviniei
Brani[te, volum care a confirmat
o prozatoare descoperit\ cu delicii
de critica de `ntâmpinare doar cu
un an ̀ n urm\, datorit\ celor 5 mi-
nute pe zi, de la CDPL. A conti-
nuat cu excelentul Boddah speriat
al lui Ionu] Chiva, volum care a
stârnit controverse `ntre aficiona-
dos [i puri[ti, controverse `n ur-
ma c\rora lucrurile au r\mas la
fel, c\ a[a-i la noi. Tot cu proz\

scurt\ a venit [i veteranul Radu
Mare[ `n 2014, o culegere de trei
proze intitulat\ Sindromul Robin-
son. Un roman senza]ional a scris
Adrian Schiop, Solda]ii lui fiind o
super-poveste de dragoste cum nu
prea [tim s\ scriem, adic\ una `n
care s\ punem pe pagin\ [i vulne-
rabilit\]ile [i scârba [i toate l\tu-
rile care intr\ ̀ n ligheanul amoru-
lui. Iar\[i, un roman foarte am -
bi]ios [i foarte bine scris a fost
1989, al lui Adrian Buz, al c\rui
personaj principal vede ultimele
luni ale regimului Ceau[escu [i
primele zile de dup\ Revolu]ie de
la nivelul solului, cam a[a cum
tr\ie[te Fabricio del Dongo expe-
rien]a Waterloo. Am citit cu deli-
cii }esut viu. 10x10, romanul aflat
`n continu\ scriere al lui Emilian
Galaicu P\un, am r\mas perplex
`n fa]a monumentalului Ne vom
`ntoarce `n Muribecca, al lui Se -
bas tian A. Corn [i am `ncheiat
anul cu splendidele Supravie]uiri
(VI) ale lui Radu Cosa[u. 

Poezie

M\ v\d silit s\ `ncep cu acela[i M.
Du]escu, franceza. un avantaj, un
aliaj perfect de delicate]e [i ci-
nism, continui cu vocea Domnic\i
Drumea, ajung foarte foarte
aproape cu George Geac\r, `mi
dau seama c\ [i cuvintele sunt o
provincie (Adela Greceanu), de-
viez prin bosnia. partaj (Miruna
Vlada), pentru a ajunge ̀ n Califor-
nia (pe Some[) – Ruxandra Cese-
reanu. Dar anul 2014 cred c\ i-a
apar]inut lui O. Nimigean, care a
venit cu un volum nou, foarte bun –
Nanabozo, dar [i cu o antologie per -
sonal\ – nu-]i garanteaz\ nimeni
nimic. Tot la capitolul antologii,

trebuie citit neap\rat Falsul Dimi-
trie (Dumitru Crudu)... A, [i era
s\-l uit pe Ionel Ciupureanu cu al
s\u venea cel care murisem. 

Traduceri

La traduceri am s\ fac o varz\,
adic\ o s\ listez pur [i simplu
fic]iunea [i non-fic]iunea care 
m-au l\sat cu ceva: `ncep cu mo-
numentalele memorii ale lui Alek-
sander Wat (consemnate de Cze-
slaw Milosz), Secolul meu, o carte
pe care ar trebui s-o citeasc\ orice
intelectual, apoi continui cu Ma-
rea cea mare, impresionanta mo-
nografie dedicat\ de istoricul bri-
tanic David Abulafia Meditera-
nei. Trebuie neap\rat amintite
traducerile lui Leo Butnaru din
Osip Mandel[tam (2 volume) sau
din Marina }vetaeva, a lui Octa-
vian Soviany din Baudelaire [i
cea a lui Radu Vancu din Berry-
man. De asemenea, traducerea lui
Andrei Do[a din acel extraordi-
nar poet maghiar, Istvan Kemeny.
M-a dat pe spate Copil\ria lui Isus
(J.M. Coetzee), mi-a pl\cut enorm
fine]ea lui Julian Barnes din Pe fe-
reastr\ [i, dac\ mi se permite, Sto-
ner, al lui John Williams, mi s-a
p\rut un roman perfect. La fel, Fo-
cul palid face parte dintr-un set de
c\r]i pe care le doream ̀ n bibliote-
ca personal\, mai ales c\ venea
dup\ Darul aceluia[i Nabokov.
Ambele superb traduse de Veroni-
ca D. Niculescu. {i aici am `nche-
iat anul `ntr-un mod care atinge
perfec]iunea, cu Inelele lui Sa-
turn, super cartea lui W.G. Sebald,
ap\rut\ la ART. Dac\ am uitat ce-
va, `mi asum.

Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

~ncep cu acela[i
argument pe care-l a[ez,
an de an, ca [apou al
bilan]ului: acesta
(bilan]ul) nu poate fi
decât odios de subiectiv,
de procustian (`n general
prin t\iere), varianta lui
optim\ fiind aceea `n
care t\ierea ]ine doar de
experien]a neexhaustiv\
a autorului. Adic\ nu
atunci când este
condi]ionat\ de factori
extraliterari. A[adar, spun
`nc\ de la `nceput:
bilan]ul meu se limiteaz\
strict la ceea ce am citit,
e un top al c\r]ilor care
mi-au spus ceva `n 2014. 
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Cartea copil\riilor, 
cartea scris\ de cititori

R\zvan Chiru]\

Joaca era condimentat\ mereu de
acelea[i dou\ competi]ii: cine are
sania cea mai rezistent\ [i cine,
cu ajutorul ei, ajungea cât mai de-
parte `n vale. Cele mai apreciate
erau s\niile masive, din metal ve-
ritabil, care alunecau superb pes-
te om\tul alb [i b\t\torit. Nu lip-
sea nici pericolul: pârtia de pe de-
alul bunicilor era traversat\ la
jum\tate de un drum pe care cir-
culau ma[ini. De[i nu pot spune
c\ eram `ngrijora]i de asta, `mi
amintesc [i acum teama pe care o
sim]eam când ajungeam la inter-
sec]ia dintre cele dou\. Evident,
num\rul de ma[ini care treceau
atunci era infinit mai mic decât
acum, ast\zi o astfel de confrunta-
re sanie-autoturisme ar avea mult
mai multe [anse s\ se `ncheie
prost pentru pu[tii f\r\ griji de
acum aproape trei decenii. 

Sinceritatea, obligatorie

Nu [tiu dac\ am respectat `ntru
totul condi]iile cerute de cei doi
coordonatori ai antologiei Cartea
copil\riilor. Volumul este atipic
pentru pia]a româneasc\, deoare-
ce va con]ine povestiri scrise de
„oricine crede c\ are un episod in-
teresant de povestit, din perspecti-
va copilului sau a p\rintelui, c\ci
rememorarea copil\riei este unul
dintre cele mai frecvente, auten-
tice [i democratice acte ome -
ne[ti“, potrivit prezent\rii proiec-
tului gândit de scriitorul Dan
Lungu [i Amelia Gheorghi]\. 

„Talentul literar nu este obliga-
toriu, dar sinceritatea, da“, acesta
este, din perspectiva antologato-
rilor, cel mai important criteriu
pentru povestirile ce vor fi selec-
tate `n volum [i cred c\, `n frag-
mentul de mai sus, doar pe acesta
l-am `ndeplinit [i eu cu succes. 

„Cartea copil\riilor se vrea o
antologie de `ntâmpl\ri semni-
ficative tr\ite personal, de epi soa -
de relevante pentru un timp sau o
epoc\. O colec]ie de emo]ii [i de
amintiri din perioada copil\riei,
amuzante sau, dimpotriv\, dure -
roase. Un compendiu al inocen]ei,
prospe]imii [i spontaneit\]ii, al
tr\irilor intense [i al imagina]iei
ne`ngr\dite, al uimirilor desco -
peririi lumii“, st\ scris pe pagina
de Facebook a volumului aflat
`nc\ `n faza colect\rii de pove[ti. 

Un astfel de demers era necesar,
cred cei doi ini]iatori. „Dup\ pro -
iectul antologiei C\r]i, filme, mu -
zici [i alte distrac]ii din comu-
nism, am realizat c\ `n România
se r\spunde foarte bine la pro iec -
tele de reconstituire a memoriei
colective prin istoriile perso nale,
dar nu sunt suficiente. ~n acela[i
timp, tema aleas\ repre zint\ o
continuare modern\ a amintirilor
lui Ion Creang\, o tem\ accesibil\
tuturor. Apoi, mai pu tem spune
c\ prin acest proiect promov\m
democratizarea (re)a min tirii [i a
(re)scrierii trecutului“, a explicat
Amelia Gheor ghi]\. 

Trimite cine vrea, 
intr\ cine poate

De[i orice român c\ruia propria
copil\rie i se pare demn\ de po -
vestit poate trimite un text la
adresa de e-mail cartea.copilarii -
lor@gmail.com, nu toate textele
vor fi acceptate. „Textele vor fi se-
lectate pentru publicare dac\ vor
fi specifice, vor con]ine detalii in-
teresante [i aspecte personale, de
preferat, din experien]e tr\ite di-
rect. Au prioritate textele al c\ror
con]inut are relevan]\ etnologic\
sau sociologic\ pentru o epoc\. Ne
dorim relat\ri ale unor episoade
personale, tr\iri, experien]e indi-
viduale, `ntâmpl\ri, evenimente,
nu eseistic\, poezie sau filozofie“,
a explicat Amelia Gheorghi]\. 

Mai ales c\, potrivit acesteia,
concuren]a este deja destul de
mare, ̀ n condi]iile ̀ n care termenul
limit\ pentru primirea lucr\rilor
este 1 martie 2015. „Proiectul se
bucur\ de mare succes, oameni
din toate p\r]ile ]\rii [i cu ori-
ent\ri diferite ne-au trimis deja o
cantitate impresionant\ de texte.
{i acesta este doar `nceputul, fi-
indc\ mai sunt aproape dou\ luni
pân\ la termen. ~nc\ nu avem un
num\r de texte final, dar cu sigu-
ran]\ volumul va fi consistent. Cel
mai probabil, vom publica doar
un text per autor“, au precizat an-
tologatorii, pentru „Suplimentul
de cultur\“. 

Dan Lungu [i Amelia Gheor -
ghi]\ ofer\ [i câteva linii orienta-
tive pentru cei care nu se hot\r\sc
ce amintiri s\ aleag\. Pe pagina de
Facebook a C\r]ii copil\riilor exis -
t\ mai multe post\ri ajut\toare.
„Cum a]i resim]it marile eveni-
mente ale ]\rii/lumii, fericite sau
nefericite, când era]i copii? ~n ima -
gine: cutremurul din anul 1977“
sau „Cum era la [coal\? Avea]i
colegi ̀ ntr-o ureche cu care punea]i
la cale n\zdr\v\nii, profesori care
v\ pedepseau sau, dimpotriv\, care
erau buni ca pâinea cald\? Ce
jocuri juca]i `n pauze?“. Ba chiar
una la care amintirea mea r\s -
punde perfect. „Mergea]i la s\niu[?
Ce se `ntâmpla pe der delu[?“. 

„Pe pagina de Facebook pos t\m
din când `n când câte o imagine,

un text, o melodie, orice element
care ar putea declan[a valuri de
memorie. Dorim s\ avem un mo -
zaic de episoade, cu teme diverse,
dar cele pe care le suger\m prin
post\ri sunt pur orientative. Vom
continua prin a posta fragmente
din textele deja trimise, o dat\
pentru a testa reac]ia publicului,
dar [i `n ideea de inspira]ie pen-
tru cei care `nc\ nu s-au decis de-
spre ce s\ scrie“, a detaliat Amelia
Gheorghi]\. 

~n fine, nu e de neglijat nici ur -
m\torul aspect practic al proiectu-
lui: „Pentru o mai bun\ `n]elegere
a lucrurilor, este important ca din
povestea dumneavoastr\ s\ de-
ducem anul (sau perioada), locul
`n care se petrece `ntamplarea,
precum [i vârsta pe care o avea]i
`n acel moment. Pute]i ad\uga [i o
fotografie din copil\rie care s\
ilustreze textul“, solicit\ antologa-
torii.

Dup\ expirarea termenului li-
mit\ de trimitere a textelor, care
nu pot fi mai mari de 8.000 de sem-
ne, urmeaz\ „o perioad\ tehnic\,
`n care se va lucra la textele selec-
tate [i la stabilirea contactului cu
editura. Sper\m ca, pân\ la sfâr -
[itul acestui an, cartea s\ fie lan-
sat\, eventual ̀ n prima jum\tate a
anului viitor“, conform Ameliei
Gheor ghi]\. Spre ner\bdarea, pro -
 babil, a scriitorilor amatori anto-
loga]i. 

Din câte `mi amintesc,
n\me]ii de la finalul
anilor ’80 nu erau mai
mari decât cei de acum.
Z\pada rezista totu[i
mai mult\ vreme, nu
era pe episoade ca
ast\zi, a[a `ncât ne
bucuram chiar [i
s\pt\mâni `ntregi 
de datul cu sania din
dealul unde se afla 
casa bunicilor. 
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Dup\ moartea Doinei Cristea, ca
s\ nu o iau razna, nici prin alcool,
nici prin alte „adjuvante“, m-am
refugiat `n munc\, `n scris. {i am
scris, fr\]ioare, ca un grafoman ce
m-am aflat, cu convingerea c\ scri-
sul face oamenii [i lucrurile s\
r\mân\, c\ nimeni nu moare de tot
dac\ cineva scrie despre ea sau el.

Dar pentru c\ `mi promisesem
c\ nu voi deveni scriitor [i c\ vo-
lumul Cinematograful gol va figu-
ra ca o excep]ie de la regul\, ca o
mic\ bucl\ pe traseu, am f\cut cri-
tic\ [i istorie literar\, publicistic\

[i eseistic\, recenzii mai scurte [i
studii mai lungi, dialoguri ample
cu scriitorii adev\ra]i, cum eu nu
voi fi niciodat\, nu pentru c\ nu
vreau, ci pentru c\ nu pot. ~n jurul
meu s-a constituit o citadel\ de
hârtie, coloane tipografice [i sem-
ne cu pixeli, un castel care `n 2014
l-a ap\rat el pe critic, pe bietul om
refugiat ̀ n scris [i ̀ n cititul scrisu-
lui altora.

E „Observator Cultural“, re-
vista `n care am ]inut cronica li -
terar\. E „22“, revista `n care am
scris comentarii [i am f\cut grupaje

pe teme socio-culturale. E „Româ-
nia literar\“, revista `n care am
scris despre poe]i de vârf. E „Ca]a -
vencii“, s\pt\mânalul satiric `n
care am fost cât de serios am putut
fi, scriind recenzii despre c\r]i. E
„Suplimentul de cultur\“, unde
m\ citi]i acum. E lunarul „Tim-
pul“, unde am `nceput o rubric\
intitulat\ „F\r\ agend\“. 

Iar acum, trecând spre online,
e LiterNet, unde am f\cut dialo-
guri. E Bookia, unde am scris tot
recenzii. (S\ scrii ̀ n dou\ feluri di-
ferite despre aceea[i carte, cu ace-
la[i verdict, e o experien]\ pe care
am f\cut-o `n 2014.) E Literatura
de azi, platform\ pe care, e drept,
mai mult am dezvoltat-o decât am
servit-o prin scris.

Dac\ am num\rat bine, sunt
nou\ publica]ii, nou\ redac]ii,
nou\ echipe care m-au ajutat s\
dep\[esc acest an [i c\rora le voi fi
`ntotdeauna recunosc\tor. Mai
ales c\, ast\zi, condi]iile `n care
sunt obligate s\ evolueze publi -
ca]iile culturale nu sunt dintre ce-
le mai fericite. Spargerea defini-
tiv\ a ni[ei cu afluxul publicului
larg, real, `nc\ nu s-a produs, de[i
exist\ semne c\ Facebook-ul poate
fi instrumentalizat cultural. Sunt
mul]umit de faptul c\, prin efortu-
rile platformei Literatura de azi,
mii de cititori au fost câ[tiga]i
pentru scriitorii români – dar mai
e de lucrat pân\ când un public
constant va rec\p\ta reflexul de a
merge la chio[c [i a cump\ra re-
viste culturale, ca `n Fran]a, Ger-
mania, Anglia [i alte ]\ri ce pot fi
luate ca model. 

Pentru ca online-ul s\ nu lichi-
deze print-ul, e imperios necesar\
utilizarea online-ului pentru
sus]inerea print-ului. V\ aminti]i
care erau cele mai letale creaturi
din Jurassic Park? Nu dinozaurii
mari, care p\reau `nsp\imân -
t\tori, ci aceia mai mici [i mai ra-
pizi, care erau `nsp\imânt\tori.
Cei mai mici sunt internetul [i Fa-
cebook-ul, care au devorat deja
ziarele române[ti [i se preg\tesc
s\ atace `n hait\ televiziunile.
Dac\ e vorba de Antena 3 [i Româ-
nia TV, nu a[ fi prea nefericit de
evolu]ia lucrurilor; dar, iat\, e o te -
l e viziune quality, Digi, care trebuie

sus]inut\ exact cu argumentele [i
pentru valorile `n numele c\rora
sus]inem revistele culturale [i
editurile.

Ca autor, l-a[ mânia pe Dum-
nezeu s\ spun c\ nu sunt mul -
]umit. Cartea de convorbiri cu
Paul Cornea, Ce a fost – cum a fost,
a fost nominalizat\ de 4 (patru)
ori, de jurii diferite, [i au scris des-
pre ea speciali[ti ca Alexandru
Zub [i Vladimir Tism\neanu. La
fel de important mi se pare, `ns\,
c\ volumele publicate au avut
vânz\ri, atât cele de la Polirom,
cât [i cel de la Humanitas – asta
arat\ c\ intelectualii [i scriitorii
c\rora le-am dedicat ultimii patru
ani (Paul Cornea, Dan C. Mih\i -
lescu [i cei din Literatura de azi.
Dialoguri pe net) intereseaz\ pu-
blicul românesc.

~n 2015, vom vedea dac\ un in-
teres similar se va `nregistra [i
pentru volumul Canon. Secven]e
de literatur\ român\, `n preg\tire
la Curtea Veche. E pentru prima
oar\ când am primit invita]ii de
lansare a unei c\r]i `nc\ `nainte
de apari]ia ei!

Volumul \sta l-am anun]at, dar
despre celelalte proiecte ale mele
din 2015 nu vorbesc, fiindc\ sunt,
ca orice fiin]\ ra]ional\, super -
sti]ios. Nu v\ pune]i cu ghinionul
– risca]i s\ v\ `mprieteni]i cu el.
Citi]i [i scrie]i, scrie]i [i citi]i, fa-
ce]i astfel `ncât meseria de critic
literar s\ fie la fel de frumoas\, de
riscant\ [i de necesar\ ca `n 2014.

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

De meserie,
critic literar
Anul 2014 a `nceput dezastruos pentru mine, fiindc\ mi-am pierdut mama
adoptiv\, adic\ omul care, de la 13 ani ai mei, a avut grij\ de un copil orfan 
(la drept vorbind, de doi), l-a format [i l-a modelat, cu o generozitate 
pe care o `ntâlne[ti numai `n romanele engleze[ti. 
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BBC `ncearc\ s\ explice, `n stilul
lui profesionist: „«Charlie Hebdo»
este parte a unei venerabile tra -
di]ii a jurnalismului francez care
dateaz\ `nc\ de pe vremea foilor
de scandal ce o denun]au pe Ma-
rie-Antoinette `n ajunul Revo -
lu]iei franceze. O tradi]ie ce com-
bin\ radicalismul de stânga cu un
limbaj provocator, care deseori se
`nvecineaz\ cu obscenul. Decizia de
a-l lua `n derâdere pe profetul Ma-
homed ̀ n 2011 a fost ̀ n perfect acord
cu acest «raison d’etre» istoric“.

Dar „Charlie Hebdo“ `nseamn\
ceva mai mult decât aceast\ descrie-
re precis\ ca o defini]ie de manual.

Satir\, contestatare, insolen]\ [i
nevoia de a-i provoca pe cei puternici
– ingredientele unei anume prese
franceze cu o mare tradi]ie, `n de-
plin acord cu nesupunerea eroilor
desena]i na]ionali, galii lui Aste-
rix, gata s\ `i reziste opresorului
Cezar. Gali jurnali[ti a c\ror po -
]iune magic\ sunt talentul, umo-
rul [i spiritul caustic.

Greu de `ncercat un echivalent
român pentru a explica unui pu -
blic care nu a avut ocazia s\ cu-
noasc\ aceast\ „institu]ie“; nici un
posibil egal ̀ ntre „Ca]avencii“, Di-
vertis [i/sau „Times New Roman“

[i „Charlie“ nu e suficient, media
satiric\ român\ este prea blând\
[i prea domesticit\ fa]\ de omolo-
gii lor hexagonali. Nu mul]i ar fi
capabili s\ spun\, de exemplu,
ceea ce a zis [eful lui „Charlie“,
Charb, dup\ ce a fost pus pe lista
du[manilor „Islamului“ („Este
poa te un pic cam pompos ceea ce
voi spune, ̀ ns\ prefer s\ mor ̀ n pi-
cioare decât s\ tr\iesc ̀ n genunchi“)
[i s\ `[i men]in\ pân\ la cap\t
pozi]ia.

„Pro[ti [i r\i“

Istoria lui „Charlie Hebdo“ ̀ ncepe
cu alt\ revist\, „Hara-kiri“, jurnal
autodefinit „prost [i r\u“, ap\rut
`n 1960, `ntr-o Fran]\ condus\ de
de Gaulle, `n care exist\ tensiuni
`ntre vechi [i nou, care lupt\ ̀ ntr-un
r\zboi colonial. Un timp când `n
pres\ se `ntâmpl\ lucruri noi, la
`nceputul unui deceniu al schim -
b\rilor.

Speciali[tii subliniaz\ aceast\
tradi]ie a satirei jurnalistice din
Fran]a. Amintesc c\, `n secolul 
al XVIII-lea, ]inta pamfletarilor era
familia regal\, asasinat\ „`n print“
`naintea e[afodului, cu desene [i
bârfe despre corup]ia [i depravarea

de la Versailles. }intele [i du[ ma -
nii s-au schimbat cu trecerea vre-
mii [i, `n acela[i timp, au r\mas
acelea[i, fiindc\ jurnali[tilor prac -
tican]i ai nobilei arte a satirei [i
con test\rii nu le-a fost niciodat\ fri -
c\ s\ atace orice posibil opresor.

Du[manii lui „Hara-kiri“, creat\
de personaje legendare ast\zi 
precum François Cavanna sau
profesorul Choron, au fost mul]i
[i puternici, iar revista a avut zile
grele. Fran]a libert\]ii de expresie
i-a interzis de dou\ ori, `n 1961 [i
`n 1966. A urmat anul 1970. Dou\
evenimente f\r\ leg\tur\ au ajuns
`mpreun\ pe coperta revistei:
moartea lui de Gaulle, la proprie-
tatea lui de la Colombey-les-Deux-
Églises, [i moartea a 100 de persoa-
ne `ntr-un incendiu la o discotec\,
un eveniment tratat cu mai mult\
aten]ie de presa `n c\utare de sen-
za]ional. Ca reac]ie la acest mod
de a face pres\, „Hara-kiri“ a avut
o copert\ `n stilul ei. Titlul: „Bal
tragic la Colombey: 1 mort“. Reac -
]ia: turbare din partea autori -
t\]ilor, scandal. 

Din nou, Fran]a democratic\
interzice revista, iar din cenu[a ei
se na[te „Charlie Hebdo“. {i, `n
caz c\ nu v-a]i prins: „Charlie“ este

o referire la de Gaulle, a recunos-
cut-o chiar Wolinski, ani mai târ-
ziu. Echipa reune[te aceea[i ban -
d\ de „derbedei“ de la „Hara-kiri“,
c\rora li se adaug\, `n timp, [i
al]ii.

„O mie de lovituri 
de bici celor care 
nu mor de râs!“

„Charlie“ este un amestec intere-
sant de umor, band\ desenat\ [i
caricatur\, cronici [i, din timp `n
timp, reportaje [i articole de in-
vestiga]ie pe subiecte sensibile:
extrema dreapt\, secte, religie, po-
litic\ [i cultur\. }intele jurnali[ti-
lor? Aceia[i suspec]i de serviciu:
politicieni, bancheri [i religie. Sti-
lul? Radical. Cu titluri incendiare
[i caricaturi cumplite, „Charlie“
nu s-a dat `n l\turi de la nimic
(c\lug\ri]e care se masturbeaz\,
papa care poart\ prezervativ, po -
li]i[ti care ]in ̀ n mâini capete t\ia-
te de emigran]i etc.) pentru a spu-
ne ce voia, a[a cum voia. Acid [i
nonconformist.

„Charlie“ nu a fost niciodat\
un succes comercial, ba chiar [i-a
`ncetat apari]ia, `n 1981, vreme de
zece ani. BBC spune c\ „Charlie“
a suferit de compara]iile constan-
te cu rivalul „Le Canard Enchai-
ne“ (modelul ini]ial al „Acade-
miei Ca]avencu“), mai bine 
cunoscut [i cu un succes mai ma-
re. Dar dac\ „Le Canard“ prefer\
bombe de pres\ [i [tiri „pe surse“,
„Charlie“ nu se autocenzureaz\.

„«Charlie» ar putea [oca
doar persoanele care
doresc s\ fie [ocate“

Istoria b\t\liei lui „Charlie“ cu Isla-
mul e veche, dar nici celelalte religii
nu au fost cru]ate de c\tre francezi. 

~n principiu, ea a `nceput `n
2006 când „Charlie“ a publicat cari -
caturile cu Mahomed care au pro -
vocat scandal `n Danemarca [i au
mai ad\ugat [i câteva de la ei. O
edi]ie de mare succes comercial. 

„Charlie“ a fost dat\ `n jude-
cat\ pentru incitare la rasism de
dou\ grupuri islamice din Fran]a,
`ns\ a fost achitat\ de o instan]\
din Paris. Chirac i-a dojenit, dar
Sarkozy [i Hollande le-au luat
ap\ rarea. La momentul respectiv,
redactorul-[ef, Charb, a declarat
c\ publicarea caricaturilor cu pro-
fetul Mahomed nu a fost un act
provocator, ci un simbol pentru li-
bertatea de exprimare. {i a averti-
zat c\ „Charlie“ nu se va opri s\
critice atunci când consider\ c\
acest lucru este necesar.

Un alt num\r controversat a
fost cel din 3 noiembrie 2011, când
s\pt\mânalul a fost rebotezat „Cha -
ria Hebdo“, iar Mahomed a fost
„declarat redactor-[ef“. Cu o zi
`nainte, sediul redac]iei a fost ata-
cat cu bombe. O alt\ salv\ de cari-
caturi ([i o nou\ por]ie de scandal)
a urmat ̀ n septembrie 2012. Apoi a
avut loc [edin]a de redac]ie tra-
gic\ din 7 ianuarie 2015. 

Urmeaz\ acum reac]ia lumii ci-
vilizate.

{ocul [i groaza s-au r\spândit rapid, `ntâi `n toat\ Fran]a [i apoi `n restul lumii. 
{i, `n timp ce publicul a urm\rit cu sufletul la gur\ desf\[urarea evenimentelor, 
`n vreme ce comentatorii s-au inflamat [i liderii politici au f\cut declara]ii, lumea
a aflat de existen]a unei reviste numite „Charlie Hebdo“ [i a vrut s\ [tie cine 
au fost oamenii a c\ror nevoie de a râde de prostie a stârnit atâta ur\. 
„Nous sommes des Charlie“ – dar cine este Charlie, de fapt?

„Qui est Charlie“: când satira
e mai puternic\ decât ura

Jurnali[ti care s-au opus sabiei 
cu creionul: Cabu (76 de ani),

Charb (47 de ani), Tignous 
(57 de ani) [iWolinski (80 de ani)
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Houellebecq:
„Occidentul se sinucide!“

Soumission este o fic]iune poli-
tic\ `n care Michel Houellebecq
descrie Fran]a condus\ de un gu-
vern islamist `n anul 2022. Un su-
biect care deja a ̀ nceput s\ ̀ nfier-
bânte spiritele `n Hexagon.

„Lucrez uneori cu lejere exa -
ger\ri“, spune scriitorul. „E me-
toda mea. Nu sunt un scriitor cu
adev\rat realist, mai degrab\
u[or expresionist. Asta fiind
spus, cred c\ exist\ posibilitatea
instaur\rii unui guvern islamist
`n Fran]a, dar nu chiar atât de de-
vreme. Am accelerat timpul doar
pentru nevoile romanului meu.“

De asemenea, Houellebecq
crede c\ Islamul este `ntr-o faz\
ascendent\. „E oare anormal? Când
crezi c\ de]ii adev\rul dore[ti s\
`l `mp\rt\[e[ti lumii `n tregi. O
religie care nu `ncearc\ s\ con-
verteasc\  noi adep]i este o religie
de alt tip, mai vechi, o credin]\

tribal\. O religie universalist\ es-
te natural expansionist\.“

De asemenea, scriitorul vede
c\ „nici catolicismul nu o duce
r\u“. El crede c\ „re`ntoarcerea
religiosului este o mi[care mon-
dial\. Ateismul este prea trist.
Ne voia de sens revine la mod\.
Cred c\ asist\m `n acest moment
la sfâr[itul unei mi[c\ri istorice
ce a debutat la finele Evului Me-
diu“.

Legat de discu]iile stârnite de
romanul s\u, Houellebecq atinge
problema „corectitudinii politi-
ce“: „Am ajuns `n Fran]a `ntr-un
punct unde numai pronun]area
cuvântului «islam» `]i poate fi re-
pro[at\. Islamul nu este un su-
biect ce poate fi supus dezbaterii.
E stupefiant s\ vezi c\ sute de ore
de dezbatere se irosesc f\r\ a se

spune ceva cu adev\rat [i c\
pozi]iile devin tot mai antagonice“.

De asemenea, scriitorul a co-
mentat [i polemicile stârnite de
eseul Le suicide français, al lui
Eric Zemmour, care sus]ine teza
unei sl\biri progresive a statului-
na]iune francez.

„Nu sunt de acord“, crede
Houellebecq. „Din contra, am im-
presia c\ `n mijlocul unui conti-
nent care se sinucide, Fran]a este
una dintre singurele ]\ri care se
bate cu disperare pentru supra-
vie]uire. Exist\ un suicid mai ge-
neral, cel al Occidentului, suicid
economic, demografic [i, mai
ales, spiritual, iar dac\ acesta es-
te [i discursul naratorului meu
din roman asta se datoreaz\ fap-
tului c\ evoc\ reala imposibilita-
te de a tr\i f\r\ Dumnezeu.“

Dup\ ce a stârnit
polemici aprinse chiar
`nainte de lansarea `n
libr\rii a noului s\u
roman, Soumission,
scriitorul a f\cut câteva
preciz\ri `ntr-un amplu
interviu acordat
s\pt\mâna aceasta
cotidianului „Le Figaro“.
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Murakami 
d\ sfaturi online

Celebrul scriitor japonez `[i
mai adaug\ `n CV o activitate,
scrie „The Telegraph“. 

~ncepând cu 15 ianuarie [i
pân\ la sfâr[itul lunii, Haruki
Murakami, un personaj a c\rui
discre]ie este legendar\, va da
sfaturi de via]\ tuturor fanilor
care `i vor scrie pe un nou site
numit Murakami-san no Tokoro sau Locul d-lui Murakami.

Site-ul nu a fost lansat `nc\, `ns\ editorul lui Murakami, Shin-
chosha, a anun]at c\ vor fi acceptate orice `ntreb\ri, pe orice su-
biect. Este recomandabil ca scrisorile s\ fie totu[i `n japonez\, de[i
opera lui Murakami este tradus\ `n aproape 50 de limbi.

Haruki Murakami, care (spune „The Telegraph“) este „un soi de
rockstar ̀ n unele cercuri literare“, vrea s\ „ia leg\tura cu fanii s\i“.
R\spunsurile sale vor fi publicate pe site `n urm\toarele dou\ luni.

Liam Neeson:
„Nimeni nu v\
r\pe[te copiii 
`n Europa!“
Cunoscutul actor a declarat c\, dup\ succesul fil-
melor din seria Taken, s-a confruntat cu `ngri-
jor\rile p\rin]ilor americani. El a trebuit s\ `i
lini[teasc\ [i s\ le explice c\ odraslele lor nu vor
fi r\pite `n timpul excursiilor [colare `n Europa.

Neeson a declarat c\, `n ultimii doi ani, a fost
contactat de dou\ ori de c\tre o profesoar\ din
Texas care avea probleme `n a duce elevii `n ex-
cursii `n Europa din cauza `ngrijor\rii p\ rin -
]ilor care, dup\ ce au v\zut filmele din seria Ta-
ken, au `nceput s\ `[i fac\ probleme.

„Am fost [ocat, cu adev\rat [ocat“, a spus Ne-
eson. „Succesul filmelor e una, dar o astfel de
scrisoare... e fic]iune totu[i, [tiu c\ astfel de lu-
cruri se `ntâmpl\ [i `n realitate, dar Taken e o
fic]iune!“

Iar cel mai
vizitat muzeu 
al lumii este...
...Luvrul, care de]ine indiscutabil suprema]ia cu 9,3
milioane de vizitatori `n 2014, scrie „Le Monde“.

Publicul str\in reprezint\ 70% dintre vizitatori,
cei mai numero[i fiind americanii, chinezii, italie-
nii, englezii [i brazilienii.

Luvrul a avut câteva „momente tari“ `n anul
care a trecut: redeschiderea s\lilor consacrate
obiectelor de art\ din secolul al XVIII-lea [i noua
prezentare, dup\ restaurare, a faimoasei statui Vic-
toria din Samotrace, una dintre „vedetele“ muzeu-
lui, al\turi de celebra Mona Lisa.

Luvrul `[i p\streaz\ astfel locul 1 `n clasament,
la fel ca `n 2013 când, `n Top 10, s-au clasat, `n ordi-
ne, [i British Museum, Metropolitan Museum of
Art din New York, National Gallery din Londra,
Vaticanul, Tate Modern, National Palace Museum
din Taipei, Galeria Na]ional\ de Art\ din Washing -
ton, Centrul Pompidou [i Musee D’Orsay.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



Nimeni nu-l cuno[tea pe domnul ca-
re umbla cu sulurile de afi[e la sub-
suoar\ [i cu g\leata de aracet diluat.
El ̀ [i vedea de treaba lui. De marke-
ting, am putea spune. Se oprea `n
dreptul fiec\rui stâlp [i lipea câte
un afi[. Dac\ i se p\rea oportun, pu-
nea câte unul [i pe câte un zid care
p\rea mai expus traficului pietonal.
Lumea se oprea s\-[i ̀ nsu[eas c\ in-
forma]ia [i `n scurt timp `ntregul
or\[el era pus la curent cu faptul c\
urma s\ vin\ circul. 

Cu zebre, cu maimu]e, cu un
urs care merge pe biciclet\, cu 

dresur\ de ponei, cu de toate. P\ -
rea un circ cât se poate de serios, ̀ n
m\sura `n care aceste dou\ cuvin-
te suport\ al\turare. Biletele p\ -
reau s\ aib\ un pre] oarecum pipe-
rat, dar hai s\ fim serio[i, este 
destul de scump s\ hr\ne[ti toate
aceste animale. Nu ]i-ai dori s\
apla uzi un urs fl\mând care te
fug\re[te cu bicicleta prin cort ca
s\ te m\nânce. Dimpotriv\, ai da
bani frumo[i ca s\-l [tii fericit [i
s\tul, pedalând ̀ n cerc cu o dâr\ de
miere scurgându-i-se `n col]ul bo-
tului.  

Afi[ul era viu colorat, ca un pa-
pagal `ntins cu sucitorul de aluat.
De pe el zâmbea un clovn, f\când cu
ochiul. Pe fundal se puteau distinge
trei zebre [i o maimu]\ [i jumate,
`ntrucât diferen]a de maimu ]\ era
acoperit\ de fundul ursului veloci-
pedist. Ah, de n-ar fi fost acel clovn...

Scânteia a fost dat\ de un anga-
jat al spitalului, care, v\zând afi[ul,
s-a trezit gândind cu voce tare, cum
c\ arlechinul, cu nasul s\u ro[u [i
zâmbetul [treng\resc, seam\n\ iz-
bitor cu domnul primar când se
`mbat\. Asemenea afirma]ie, fiind
de r\u, s-a r\s pân dit imediat pe toa-
te uli]ele urbei.

Urma, a[adar, ca popula]ia s\
participe la un spectacol de circ `n
care, la un moment dat, o s\ apar\
[i o s\ se sc\l\mb\ie sosia prima-
rului lor, de trei ori reales. De[i pa-
re stupid la prima vedere, ̀ ncepuse

s\ se contureze un curent boicotist.
Din ce `n ce mai multe guri spu-
neau c\ aceast\ ofens\, chiar [i ne-
voit adus\, nu poate trece nepedep-
sit\, `ntrucât afecteaz\ con[tiin]a
colectiv\ a ora[ului [i spiritul de
apartenen]\ la grup. 

Nimeni `ns\ nu a putut rezista
tenta]iei de a vedea ursul. Mai ales
c\ unii au pariat c\ nu era vorba
despre unul adev\rat, ci despre un
om costumat. {i au pierdut. Ce-i
drept, era o triciclet\, fapt care d\ -
dea pedalatului independen]\ fa]\
de principiile giroscopice. 

Surle [i trâmbi]e. Doamnelor [i
domnilor, `n aplauzele dumnea-
voastr\, bla bla bla! {i a intrat clov-
nul. Mare foial\ `n public. La pro-
priu. Fiecare spectator a scos din
hain\ o foaie, pe care a ridicat-o de-
asupra capului: Eu sunt dom’ pri-
mar, când se `mbat\!
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Pentru cine [tia muzicalul lui
Stephen Sondheim, povestea nu
era vreo noutate, dar produc\to-
rul dorea ca filmul s\ fie o sur-
priz\ absolut\, poate de aceea
pân\ ̀ n 4 ianuarie f\cuse aproape
91 de milioane de dolari ̀ n Ameri-
ca de Nord, debutând pe locul doi
`n box office (dup\ Hobbitul:
B\t\lia celor cinci o[tiri) [i deve-
nind adaptarea dup\ un muzical
de pe Broadway cu cel mai mare
succes la debut (pozi]ie ocupat\
anterior de Mamma Mia!). Pen-
tru cine nu [tia muzicalul Into
the Woods, filmul e o surpriz\ `n
primul rând pentru poveste: in-
tersecteaz\ mai multe basme ale
fra]ilor Grimm – Cenu[\reasa,
Scufi]a Ro[ie, Jack [i vrejul de fa-
sole, respectiv Rapunzel, `ntr-o
`ncreng\tur\ neortodox\ `n care
prin]ul Cenu[\resei flirteaz\ cu
so]ia brutarului din Scufi]a Ro[ie
(iar `n muzical chiar o seduce), iar
Scufi]a Ro[ie, brutarul [i so]ia lui,
vr\jitoarea, Jack [i mama lui tra-
verseaz\ P\durea [i un [ir de
`ntâmpl\ri care `i vor `nv\]a c\
via]a nu `nseamn\ doar fericire
pân\ la adânci b\trâne]i, ci [i
greut\]i care trebuie dep\[ite.
Deci evident c\ filmul, ca [i muzi-
calul, nu e pentru copii. Iar Prince
Charming, jucat de Chris Pine, are

`n film o scen\ de videoclip cân-
tând `ntr-o cascad\ cu pieptul dez-
velit [i hainele mulate pe mu[chi.

Dovad\ c\ la un moment dat
am a]ipit (cel mai bine tot la cine-
ma se doarme), filmul mi s-a p\rut
nu doar amuzant, ci [i relaxant.
Are nerv, e bine jucat [i cântat
(coana mare, Meryl Streep, nu
mai d\ falseturile din Mamma
mia!), e intens montat, cu treceri
rapide de la un personaj la altul
(melodiile o cer) [i e ̀ ngrijit ca sce-
nografie [i costume (aici tot coana
mare se distinge, cu o superb\ ro-
chie albastr\ de vr\jitoare care,
`mpreun\ cu un machiaj [i o 

lumin\ bun\, o `ntinere[te cu 20
de ani). Mi-au mai pl\cut din film
incorectitudinea lui politic\, liber-
tatea de a jongla cu cli[ee, dar de a
nu distruge aerul de poveste, fap-
tul c\ Scufi]a Ro[ie arat\ ca o toci-
lar\ pe care `]i vine s-o ba]i [i l-am
tolerat pân\ [i pe Johnny Depp ca-
re de obicei mi-e antipatic.

Into the Woods nu e un film
care s\ câ[tige la Globurile de
Aur, unde e nominalizat la trei
categorii: cea mai bun\ come-
die/muzical (nu poate bate The
Grand Budapest Hotel), actri]\
rol principal comedie/muzical –
Emily Blunt (care e ok, dar n-are

[anse `n fa]a lui Julianne Moore
din Maps to the Stars), respectiv
actri]\ rol secundar – Meryl Stre-
ep (iaaar?), dar e un film agreabil.
E `n aceea[i paradigm\ cu Chica-
go, pe care tot Rob Marshall l-a re-
gizat – str\lucitor [i pl\cut atunci
când `l vezi, dar care te las\ cu
mintea liber\ dup\ ce ie[i din sa -
l\. Pe durata embargoului pus de
produc\tor poate fi uitat cu u[u -
rin]\.

~n inima p\durii/ Into the Woods, de
Rob Marshall. Cu: Meryl Streep, Emily
Blunt, James Corden, Anna Kendrick,
Chris Pine, Tracey Ullman, Christine
Baranski, Johnny Depp

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Nici un dar
„Sigur c\ a fost un act condamna-
bil, dar [i ei [i-au cerut-o“, „Nu zic
c\ aprob terorismul, dar acest gen
de umor nu ar trebui s\ existe `n
societatea contemporan\“ sau
„P\i da, libertate de expresie, dar
s\ nu lezezi sensibilitatea reli-
gioas\ a altuia“ – am tot citit astfel
de fraze de când s-a `ntâmplat ata-
cul de la „Charlie Hebdo“. Mi s-au
p\rut la fel de indecente ca decizia
unor organe de pres\ (c\ci nu
vreau s\ le spun altfel) de a blura
caricaturile ̀ n articolele [i reporta-
jele despre atacul terorist. Cum
po]i blura caricaturile unor oa-
meni care au murit pentru liberta-
tea de a le putea publica? Cum po]i,
dup\ moartea acestor oameni, s\
spui c\ nici ei n-au fost tocmai
cu[er? Cum po]i s\ crezi, ̀ n 2014, la
secole dup\ Voltaire [i Diderot, c\
religia e un tabu [i c\ umorul are
limite? Singura limit\ a umorului,
dac\ m\ `ntreba]i pe mine, e s\ nu
faci mi[to de cineva slab [i lipsit de
ap\rare. Umorul are treab\ `n pri-
mul rând cu pozi]iile de putere,
acolo e miza lui, pe ele le atac\, le
roade pe din\untru, le subminea -
z\. Iar „Charlie Hebdo“ asta a f\cut
`n ultimii dou\zeci de ani: a fost
acidul sulfuric care a ros institu]ii-
le statului, institu]iile religioase,
institu]ia prostiei, institu]ia aro-
gan]ei, institu]ia corectitudinii po-
litice etc. etc., ca un demn urma[ al
primelor publica]ii satirice din
Fran]a anilor ’30 (1830), când direc-
torii lor mai mult st\teau la `nchi-
soare decât `n redac]ie. ~n momen-
tul \sta, islamismul are o pozi]ie de
putere `n lume. De ce ar trebui el
cru]at? De ce ar trebui cru]at fana-
tismul? Ca s\ avem cu to]ii ni[te
vie]i lini[tite, lipsite de orice fel de
chestionare, dormind cu lumâna-
rea bunei-cuviin]e pe noptier\? Iar
a spune c\ ni[te caricaturi lezeaz\
sensibilitatea musulmanilor e la
fel cu a spune c\ o caricatur\ cu un
threesome ̀ ntre Tat\l, Fiul [i Sfân-
tul Duh lezeaz\ sensibilitatea tutu-
ror cre[tinilor din lume. Nu-i nici
pe departe cazul, fiecare are pro-
pria rela]ie cu religia lui. Charb, di-
rectorul s\pt\mânalului, unul din-
tre cei uci[i miercuri, spunea acum
câ]iva ani `ntr-un interviu din „Le
Monde“ c\ „vom continua s\ râ-
dem de Islam pân\ o s\ ajung\ la
fel de banal cum e catolicismul“. S\
râdem, deci, [i s\ nu mai spunem
„dar“, pentru c\ nimic, dar absolut
nimic ̀ n lumea asta nu poate scuza
o crim\.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Ora[ul cu primari

Film

Iulia Blaga

Dup\ ce am v\zut noul film al lui Rob Marshall `n proiec]ie de pres\ cu dou\
s\pt\mâni `nainte de Cr\ciun, distribuitorul ne-a anun]at la ie[irea din sal\ c\
avem embargo s\ scriem/vorbim despre el pân\ `n 25 decembrie, data premierei
mondiale (la noi filmul a intrat `n 2 ianuarie). 

~n p\dure cu 
Meryl Streep [i ceilal]i
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