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INTERVIU CU SCRIITORUL BURHAN SÖNMEZ

„Nimeni nu e în siguranță în
Turcia, doar o societate amnezică
poate repeta aceleași greșeli“
Fragment dintr-un interviu luat de Magda
Grădinaru scriitorului
turc Burhan Sönmez
la Festivalul Inter național de Literatură
de la Timișoara,
www.ziare.com
În toată Europa de Est, locul
unde comunismul a căzut acum
mai puțin de 30 de ani, vedem
cum se ridică noi regimuri autoritare: în Ungaria, în Polonia,
treptat și în România. Cum se
explică acest lucru, în țări cu un
asemenea trecut recent? Eu
m-am născut în comunism, iar
generația părinților mei a trăit
cea mai mare parte a vieții sub
comunism.

Metodele sunt altele față de cele
din trecut, se vehiculează alte
idei. Când puneți această între
bare, mă duce gândul imediat la
țara mea, Turcia, unde sa instalat
recent un nou regim de tip au
toritar. Dar noi am avut un regim
autoritar și acum 20 de ani, la fel
acum 30, 40 sau 50 de ani. Sar
zice că în fiecare decadă repetăm
aceleași greșeli.
Oamenii știu în general ce vor,
nu sunt toți ignoranți sau ușor de
manipulat. Ei știu și ce sa întâmplat
în trecut și știu ce își doresc. Po
liticienii se pricep însă foarte bine
să se joace cu dorințele marilor ma
se de oameni, și o fac la modul cel
mai negativ. În opinia mea, întro
societate există în permanență toate
forțele posibile. Și cele bune, și cele
rele. Dacă în societate sunt pro
movate valorile pozitive, societatea
va răspunde și se va angaja în di
recția bună, dacă însă politicienii
manipulează forțele răului, rezul
tatul va fi unul negativ.

În toată lumea se vede cum se
ridică acest nou val de autorita
rism bazat pe exacerbarea mân
driei naționale, pe manipularea
de către politicieni a acestui sen
timent, a acestei dorințe ce există
în oameni.
(...)
Cum este situația în Turcia astăzi?

În Turcia am intrat întro pe
rioadă neagră a istoriei noastre, în
care am ajuns să fim conduși iarăși
de aceiași politicieni obsedați de
propria personalitate. Aceștia au
acaparat puterea, de la președinte
până la ultimul funcționar public
de rând pe care acesta la numit.
Toți formează o piramidă, piramida
încă se construiește, și toți bene
ficiază de pe urma ei. Bani, statut
social, poziții de putere. Cum zi
ceam, în ultimii 50 de ani lucrurile
sau tot repetat. Nu putem spune că
înainte de Erdoğan am avut demo
crație, lumea politică turcă este
una problematică, și asta de mai
bine de 5060 de ani. Erdoğan este
un alt personaj negativ din această
lume, și ar însemna să comparam
un rău cu altul.
(...)
Vă simțiți în siguranță în Turcia?

Întrebarea ar trebui să sune așa:
„poate cineva să se simtă în si
guranță în Turcia?“. Și răspunsul
este că nu, nimeni, deci nici eu.
Poate doar cei care-l susțin
pe Erdoğan?

Nicidecum. Cei cel susțineau pe
Erdoğan acum patru, cinci ani
sunt acum în închisoare. Cel mai
bun prieten al lui Erdoğan, Fe
thullah Gülen, este acum inami
cul său numărul unu.

mare sectă religioasă din Turcia.
A reușit să câștige sprijinul auto
rităților turcești, apoi și pe cel al
Occidentului. El este omul care
la creat pe Erdoğan. La convins să
părăsească partidul islamist în
care se afla atunci și să fondeze un
nou partid, tot islamist.
Este asemenea unui Golem,
creația care s-a întors împotriva
creatorului.

Ei au modelat Turcia de astăzi,
lucrând mână în mână. Au opri
mat societatea, au sufocat orice
urmă de progresism. După ce au
obținut tot ce voiau, au încercat să
scape unul de celălalt.

Oamenii care lau ales pe Erdo
ğan sunt cei care plângeau după
Fetullah Gülen acum cinci ani. În
viziunea lor, Erdoğan este liderul
politic, iar Gülen liderul spiritual,
așadar Erdoğan a fost cel votat.
Ideologia aceasta, numită „Isla
mul politic“, a creat aceste două
tipuri de lider: politic și religios.
Dar nu e nici o diferența între
Erdoğan și Gülen în termeni de
ideologie.
Oamenii lui Gülen au încer
cat, acum doi ani, săl înlăture pe
Erdoğan și au eșuat. Și dacă ar fi
reușit? Rezultatul ar fi fost ace
lași, Gülen ar fi făcut exact ce face
Erdoğan acum. Eu nu văd nici o
diferență între cei doi.

De ce?
Cine e Fethullah Gülen astăzi?
Chiar la o întâlnire recentă cu
premierul român, Erdoğan a cerut ca autoritățile române să
ajute la prinderea „guleniștilor“.

Gülen este un lider religios care
în anii ’80’90 a construit cea mai

Asta este natura puterii. Nimeni
nu vrea so împartă cu alții.

Soluția de unde poate veni? Din
partea Europei, de la societatea
turcă, de la politicieni?

Dar nu doar Erdoğan sau
Gülen sunt problemele Turciei.
Erdoğan a fost totuși ales
de popor.

De la Europa în nici un caz. Eu
ropa se luptă cu propriile sale
probleme. Nu are voința de a se
implica, drept dovadă în momentele

critice politicienii europeni lau
susținut întotdeauna pe Erdo
ğan. Și acum îl susțin, chiar dacă
în fața presei fac altfel de de
clarații.
Soluția în Turcia poate veni
doar din partea societății. În pofida
puterii lui Erdoğan, consolidată în
16 ani, jumătate din societate este
puternic împotriva lui.
Există și alți intelectuali în Turcia care vorbesc împotriva lui
Erdoğan?

Sunt mulți. Spiritul critic este pre
zent în societate și de asta Erdoğan
e așa de furios.
A acaparat armata, poliția,
mediul academic, 90% din media,
și iată că 50% din societate i se
opune în continuare. De asta eu
cred că există o șansă de a schimba
în bine lucrurile, avem nevoie de
democrație, de libertate.
Da, iar dacă nu vom reuși să
formăm o coaliție de opoziție, va
fi vina noastră. SDC
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HADRIAN MARCU DEBUTEAZĂ CU UN LUNGMETRAJ DUPĂ FIRESC, DE PETRU CIMPOIEȘU

„Domnul Cimpoeșu a văzut ﬁlmul și,
din fericire, pare să agreeze rezultatul“
© Ionuţ Macri

Primul lungmetraj al lui Hadrian
Marcu e o adaptare liberă a roma
nului Firesc, de Petru Cimpoieșu,
apărut la Editura Polirom. Ac
țiunea se concentrează pe per
soana lui Petru Tudoran (Bogdan
Tudorache), un inginer prins
între două femei – o doctoriță
(Ada Galeș) care vrea săl ia de
bărbat și o colegă de șantier, mă
ritată (Mădălina Constantin).

Ce ți s-a părut cel mai greu în
tot acest proces de realizare a
primului lungmetraj?

IULIA BLAGA

Un om la locul lui e produs de
4Proof Film în coproducție cu Obli
que Media Film, îi mai are în
distribuție pe Adrian Titieni și Iu
lian Postelnicu și a avut premiera
mondială în secțiunea New Direc
tors a Festivalului de Film de la San
Sebastian. Începând din 23 noiem
brie 2018 rulează în cinematogra
fele românești.
Hadrian Marcu sa născut în
1976 și a fost regizor secund la Hâr
tia va fi albastră, de Radu Muntean.
A studiat dreptul și regia de film și a
semnat opt scurtmetraje, coregi
zând și serialul TV Lombarzilor 8
(2006). Dar, după cum veți vedea
mai jos, nu prea îi place să vorbească
despre el și nici să dea interviuri.

unui începător, fără a pretinde să
supervizeze procesul de adaptare.
Am avut libertate maximă și, pe par
cursul scrierii și rescrierii scenariu
lui, mam îndepărtat destul de mult
de conținutul romanului.

reconciliat autopromovarea cu in
stinctul meu de a mă situa în spa
tele camerei, în afara atenției.

Ce ar mai trebui să știe
despre tine cititorii SDC?

Deci nimic despre tine. Trecem
mai departe. Cum ai ajuns să
adaptezi romanul optzecist
al lui Petru Cimpoeșu, Firesc?
Cu ce ai rezonat cel mai mult
din roman? De ce ai modificat
atât de mult din poveste,
tipul de narațiune, numele
personajelor șamd?

Primul impuls e să răspund că citi
torii sau spectatorii nu „trebuie“ să
știe nimic despre mine. Nu cred că
biografia autorilor ar trebui să fie li
vrată la pachet cu produsul cultural,
contextualizândul astfel la un nivel
care nu mi se pare util dacă autorul
nu este el însuși subiectul tratat. Un
film ar trebui să funcționeze sau să
eșueze independent de datele auto
rului. Este o pictură a unui autor
anonim mai puțin valoroasă, intere
santă? Nu poate fi apreciată în sine?
Pe de altă parte, din momentul
în care am scris primul cuvânt aici,
acționez împotriva a ceea ce cred. Nu
am de oferit o alternativă viabilă, așa
că particip la promovarea filmului
meu de debut, care nu beneficiază de
vreun vector de marketing substan
țial. Însă am ales o profesie care pre
supune să focalizez atenția dinspre
mine, nu către mine. E complicat de

Nu eram foarte convins de partea cu
scrisul de unul singur și mam apu
cat să citesc proză românească în
speranța că voi găsi impulsul nece
sar în exterior. În Firesc ma intere
sat problematica din jurul perso
najului care ulterior sa transformat
în Petru Tudoran, dar ma atras și
contextul industrial. Acest tip de
mediu profesional exercită un gen
special de presiune peste care se
grefează cea cauzată de evenimen
tele din sfera personală. Presiunea
mărește fisurile și probabilitatea ca
lucrurile să devină interesante din
punct de vedere dramaturgic.
Romanul are o structură nara
tivă mai complicată. Se lasă condus
pe rând de câte unul dintre perso
najele principale, revenind succesiv
asupra evenimentelor din perspec
tiva fiecăruia dintre ele, și asta era
greu de acoperit întrun singur film.

Am ales perspectiva masculină pen
tru că am regăsit dileme comune cu
personajul și e de la sine înțeles că
mă simt mai competent în zona asta.
De ce nu ai lăsat povestea
în anii ei?

Cred că domnul Cimpoeșu a ales să
facă abstracție de contextul politic
și să se concentreze pe dimensiunea
umană – fie ea profesională, fie
emoțională a personajelor – și asta
ma ajutat. Mia fost clar de la bun
început că se poate extrage și trans
planta ce mă interesează întrun
context contemporan. Orice ai alege
să redai sau să observi nu se întâm
plă în vid. Există o componentă so
cială în orice. Alegerea ține de cât de
mult pui accentul și pe ce anume.
Nu mă simt atras de zona de comen
tariu politic sau de critică socială.
Cel puțin nu în acest moment.
Petru Cimpoeșu a văzut filmul?
Te-ai sfătuit cu el cât ai scris
scenariul?

Da, domnul Cimpoeșu a văzut fil
mul și, din fericire, pare să agreeze
rezultatul. Relația cu dânsul este
una foarte bună și în același timp
foarte simplă, în ceea ce mă privește.
Și meritul este pe deplin al dânsu
lui. A fost foarte deschis de la primul
contact și a acceptat cu multă gene
rozitate să își lase romanul pe mâna

Pentru mine cea mai dificilă etapă o
constituie scrierea scenariului. Și
rescrierile ulterioare. Partea de
regie îmi vine mult mai la îndemână
cumva. E mai satisfăcător să vezi lu
crurile concretizânduse. Am re
simțit limitele universului fizic,
limitele de timp și ale bugetului ca
pe niște repere utile, ajutătoare.
Senzația că orice poate fi oricând
scris mai bine poate deveni o cap
cană. Filmările propriuzise au de
curs neașteptat de bine, meritul
fiind în principal al departamentu
lui de producție. Am avut o echipă
bună și cred că am avut și o doză de
șansă. Am înțeles destul de repede
că, fără răbdare și flexibilitate la
acest nivel de buget și interval de fil
mare, nu o scoți la capăt.
L-ai avut de la început în minte
pe Bogdan Dumitrache, care
pare făcut pentru roluri de oameni nehotărâți? Cum ai ales
cele două actrițe?

Nu am avut în vedere anumiți actori
în momentul scrierii scenariului. Mi
se pare util să rămâi deschis la even
tualele surprize plăcute care pot
apărea pe parcursul castingului.
Acestea fiind spuse, Bogdan nu a
fost una dintre acele surprize. Am
dat probe și cu alți actori, dar nu
lam putut „evita“. Cred că are ceva
în el care se pliază foarte bine pe
zona asta de „om torturat“. Ulterior
am făcut diverse combinații și per
mutări cu actrițe pentru cele două
roluri feminine, încercând să găsim
trioul care se apropie cel mai mult
de ceea ce mi sa părut util pentru a
transmite ce scrisesem. A fost impor
tant ca ele să se încadreze de la bun
început în două tipologii diferite.
Fără să știe că filmul pleacă de la
un roman despre oamenii muncii din comunism, după primele
10 minute spectatorul se poate

gândi că, într-adevăr, în peisajul
cinematografic actual lipsesc
filmele cu oameni ai muncii, cu
ingineri care lucrează în extracție, de pildă, cum e personajul tău. A existat o astfel de idee
în subsidiar atunci când ai decis
să faci film după Firesc?

Există filme care pun comentariul
social pe primul plan, dar nu e și
cazul filmului nostru. Am ales ca ac
centul să cadă pe unele aspecte ale
parcursului emoțional al personaje
lor întrucât acelea mau interesat
din momentul citirii romanului.
Fundalul industrial are o relevanță
deosebită pentru că impune un mod
de viață aparte, personajele petre
cânduși majoritatea timpului în
tro comunitate eterogenă concen
trată pe criterii profesionale. De
parte de familii și de ceea ce definim
ca normalitate cotidiană pentru mulți
dintre noi. Miar plăcea să văd filme
care abordează în mod direct zone
pe care nu le vedem reprezentate în
filmele românești din ultima vreme,
dar cred că, pentru a dezvolta un
grad decent de competență în a
vorbi despre ele, e nevoie de timp și
contact direct cu mediul respectiv.
Ce îți place la a face filme?

Îmi place faptul că am ocazia să mă
gândesc pe îndelete la lucrurile pe
care vreau să le includ în film. Și ilu
zia de control. Partea obsesivcom
pulsivă a personalității mele e
satisfăcută în etapa scrisului și pla
nificării. Iei ideile cu penseta și cu
lupa și le întorci pe față și pe dos,
arunci ce nu pare util, apoi reexami
nezi totul. Urmând ca la contactul cu
realitatea și cu bugetul totul să se cla
tine serios. Unele rămân în picioare,
altele cad. Iluzia controlului se disi
pează. Încerci să rearticulezi, ești silit
să evoluezi. Cred că ăsta e beneficiul
principal care poate trece din sfera
profesională în cea personală.
Al doilea lungmetraj
despre ce va fi?

Aș vrea să am un răspuns simplu și
la obiect. Asta ar însemna că mie
clar și mie încotro o apuc de aici. Din
păcate, deocamdată nu e cazul. Nu
am un proiect suficient de definit
cât să poată fi clasificat drept „urmă
torul meu film“. SDC
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Rânduri pentru Gabo
La o relectură a Toamnei
patriarhului.
Domnule Márquez, este ianuarie
2018 sunt la Madrid, în niște că
mine studențești faimoase pentru
că aici au locuit în plină tinerețe
câteva genii din secolul XX, dintre
care cel mai mult îl iubesc pe
Buñuel.
Dimineața merg la cursuri la
Escuela de Escritores, seara stau
în fața căminelor studențești cu
un prieten portughez care scrie
despre oameni care sunt pe jumă
tate pești și, când nu bem beri și
nu dezbatem soarta Realului din
Madrid, vă înjurăm împreună.
La Escuela vor să ne convingă
că, până la urmă, chiar și dumnea
voastră aveați o structură clară
(deci până la care se poate ajunge
din nou) în scrisul romanelor, o
formă de la care nu vă abăteați.
Ne îmbie să vă recitim.

Când mă despart de prietenul
meu portughez – el pleacă la Lisa
bona, eu plec la București – ne
promitem că la sfârșitul anului
vom avea o discuție despre nemer
nicul de Gabo. De atunci vam tot
recitit. Discuția aceea se apropie.
În Colonelului nu are cine săi
scrie, parcăparcă leam dat drep
tate profesorilor de la Escuela de
Escritores, și nici Un veac de sin
gurătate nu mi sa părut că îi con
trazice. Apoi mam întors la Toam
na patriarhului și miam ieșit din
minți.
Așa ceva nu este la îndemâna
omului! Nu se poate să scrii așa
știind ce faci. Aici e o revărsare de
forță care nu ține nici măcar de
geniu. E ceva care are puterea sti
hiilor.
Sigur că ați știut și de unde
plecați și unde vreți să ajungeți,
dar ce se întâmplă pe drumul
acesta este pur și simplu zdrobitor.

Nici un alt scriitor din secolul XX
nu a cunoscut o asemenea putere
a descrierilor, a comparațiilor, a
metaforelor, a dialogurilor, a vo
cilor care se amestecă întrun
ritm inegalabil.
Aveați dreptate să spuneți că
aceasta este cartea care vă va
salva pentru totdeauna în litera
tură și să o puneți pe raftul cel
mai înalt.
Nici un om nu poate să scrie
așa – așadar, cine, ce ați fost dum
neavoastră, domnule Márquez?
Nu mai cred nici în geniul popu
lar care în Caraibe e orbitor, nu
mai cred în nimic. Nu ați fost un
om, nui așa?
Toamna patriarhului e o carte
în care ați făcut totul, care de
pășește totul și nici măcar Dum
nezeu însuși, dacă ar avea bună
voința să existe, nu știu ce ar
putea adăuga sau, dacă Dumne
zeu va fi cehovian, tăia.

Profeții de Centenar
FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
La începutul anului am scris aici
un articol în care încercam să anti
cipez ce se va întâmpla în România
cu prilejul Centenarului. Pun în
oglindă ceam zis eu cu titluri și
fragmente de articole din presa
noastră care arată ce sa întâmplat:
1. Te Deum CENTENAR. Prea
sfinția Sa și mai multe fețe bi
sericești vor da cu agheasmă o
statuie. Se vor recita versuri și
cântece patriotice.

„Preasfințitul... a prezidat
marți, 13 noiembrie, lucrările
Conferinței pastoralmisionare
de toamnă, dedicată Anului co
memorativ al făuritorilor Marii
Uniri din 1918. Miercuri, ierarhul
a săvârșit o slujbă de Te Deum la
Monumentul Independenței...“
„Cu prilejul hramului Paro
hiei sau desfășurat... o serie de
manifestări dedicate Centenaru
lui Marii Uniri... După slujba de Te
Deum, au fost prezentate pro
grame artistice de elevii din două
școli. Proiectul șia propus educa
rea elevilor în spiritul valorilor
naționale comune și revitalizarea
ideii unității tuturor românilor.
Cei prezenți au trăit sentimente
de bucurie frățească...“
2. Tramvaiul CENTENAR. Se
va inscripționa un tramvai –
după caz, un autobuz – cu literele
CENTENAR.
De tramvaiul Centenar ieșean
deja știm demult, dar: „Autobuzul

CENTENAR CĂLĂTOR“, un pro
iect inițiat de muzeul..., cu scopul
de a aduce în fața publicului larg
date istorice despre marile con
tribuții sălăjene la Marea Unire de
la 1918, a fost inaugurat joi, 20
septembrie, pe platoul de mar
mură din Zalău, în prezența
reprezentanților instituțiilor par
tenere.
3. Instituțiile publice în CEN
TENAR. Se vor tipări niște ban
nere uriașe care vor fi înălțate pe
frontonul clădirii, cu inscripția
CENTENAR.
„Primăria Sectorului 2 trans
mite joi că regretă «tehnoredacta
rea greșită» de pe unul dintre
bannerele dedicate Centenaru
lui...“ Și, oricum, în cazul acesta
chiar nu trebuie să aduc dovezi
din presă. Am văzut cu toții ban
nerele centenare, peste tot în Ro
mânia.
3. Presa în CENTENAR. O suită
de articole/ emisiuni moralizatoare

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Nu e perfectă, e prea mare, mai
mare decât perfecțiunea, o dezlăn
țuire a unei jungle de frumusețe și
înțelegere exactă a compoziției chi
mice și mitice a puterii.
Există în Idiotul domnului
Dostoievski o replică (e dată de
un personaj care se numește
Aglaia): În tine vorbește adevărul
crud, prin urmare ești nedrept. O
găsesc, prin acel prin urmare, su
perioară tuturor tratatelor de fi
losofie scrise vreodată.
Nu am putut să rup nici o ase
menea frază din Toamna patriar
hului, fiindcă această carte este
de la primul rând, de când la
sfârșitul săptămânii vulturii se

lăsară în balcoanele palatului
prezidențial, până la ultima, când
se isprăvise timpul eternității, o
respirație lungă, de scandaloasă
magie, în fața căreia tot ce se mai
poate face este să taci.
În curând îmi voi revedea
prietenul portughez – și o să îi tac
o tăcere lungă și lămuritoare.
Nimeni nu va mai da o aseme
nea carte, până când, poate, din
ceruri o altă cometă... SDC

despre importanța Centenarului,
unde vor fi date în vileag o serie
de informații șocante descoperite
pe Google sau pe Facebook de
spre CENTENAR.
„Gafă în logoul Centenarului
Marii Uniri. Ce greșeală sa strecurat.“
„Centenarul Marii Uniri este
ratat. Guvernul nu știe nici acum
ce evenimente va organiza.“
„Dezastru demografic pentru
România de Centenar.“
„Românii nu știu ce înseamnă
CENTENARUL MARII UNIRI.“
4. ROBOR CENTENAR. În
urma unor calcule la fel de exacte
și de evidente precum cele din in
dustria petrolului, băncile vor
adăuga la ROBOR și indicele
CENTENAR, ceea ce va mări do
bânda la trei luni cu 30%.
„Un nou record pentru băn
cile din România: profitul siste
mului bancar a crescut cu 30%
față de 2017.“
5. Advertiseri în CENTENAR.
În urma unui brainstorming
în teambuilding și a unui re
search pe anumite focusgroups,
se va demonstra clientului că
poporul cumpără mai mult, dacă

materialul produs de copywriteri
conține o referire la CENTENAR...
REDUCERI DE PÂNĂ LA… de CEN
TENAR. O serie de comercianți vor
încerca să scape de stocurile cen
tenare.
„Farmaciile Dona, pe TV cu o
campanie despre Centenar.“
„Farmec și MullenLowe de
dică anul centenarului Unirii la
feminin.“
„În această campanie CENTE
NAR participă produsele Galaxy
marca Samsung respectiv: orice
telefon nou achiziționat Samsung
Galaxy S9/S9+ sau Samsung Ga
laxy Note 9 comercializate exclu
siv de către Samsung Electronics
Romania S.R.L.“
Iar finalul, din păcate, rămâ
ne neschimbat, întâmplânduse
ceea ce am profețit nu doar eu, ci
și bună parte dintre români:
Cert e că, la nivel formal,
foarte multe lucruri vor fi despre
Centenar, vor purta această eti
chetă. Dar, în realitate, nimic al
tceva decât se întâmplă la noi
dintotdeauna. Pentru că nu există
nici o viziune despre ce se vrea de
CENTENAR. SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Centenarul la bilanț
Iată, suntem gata să sărbătorim
centenarul – vine, vine, parcă a
și trecut... și gata, am mai bifat
un moment aniversar, mergem
mai departe.
Nar trebui să fie așa. Momentul
ăsta ar fi fost un bun prilej de
bilanț, de evaluare a parcursului
țării în cei o sută de ani de când
există România ca stat suveran,
unitar și cât de cât stabil. Și totuși
am senzația că, dincolo de reto
rica patriotardă, unde nu putea
lipsi refrenul extrem de discutabil
„Noi suntem români, noi suntem
aici pe veci stăpâni“, tocmai de un
bilanț al României stăpânite de
români nam prea avut chef.
Nu lar dori nici actualii con
ducători ai țării, nici cetățenii de
rând, fiindcă e totuși un moment
de sărbătoare și ar fi păcat săl
umbrim. Cine ne garantează că
am ieși bine la examenul maturi
tății naționale?

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
Primii care au motive se
rioase să evite o asemenea eva
luare sunt tocmai liderii de astăzi
ai țării, cei care vor ține discursuri
sforăitoare la Alba Iulia, unde în
urmă cu o sută de ani alți lideri ai
românilor, ceva mai patrioți, au
proclamat unirea Transilvaniei
cu Regatul României. Orice com
parație între oamenii politici de la
1918 și cei din 2018 iar umple de
rușine pe cei de azi – ca, de altfel,
și pe restul românilor, fiindcă
șiau ales democratic, cu capul pe
umeri, liderii care săi reprezinte.
Dar parcursul politic al României

din ultima sută de ani nu cred că
ar fi motiv de bucurie pentru ni
meni. După scurta perioadă eufo
rică ce a urmat Marii Uniri,
deceniul al treilea a adus criza di
nastică provocată de regele play
boy, Carol al IIlea, după care au
urmat regimul autoritar al aces
tuia și ascensiunea partidelor
naționaliste, culminând la finele
anilor 1930 cu instaurarea guver
nului legionar și a regimului mi
litar antonescian. După al Doilea
Război Mondial, România a deve
nit unul din statele vasale ale Ru
siei sovietice, moment în care a
apărut o clasă nouă de lideri poli
tici, numiți generic comuniști,
niște indivizi agresivi, needucați,
autoritari, despoții autocrați ai
unei țări tot mai sărace și mai mi
zere. O bună parte dintre ei șiau
continuat cariera politică și după
revoluția din decembrie 1989 și tot
ei au impus un standard de com
portament și educație precară, ce

sa perpetuat în lumea politică
până azi – de exemplu, ultimele
douătrei guverne ale României
par a fi populate cu personaje
aduse taman din întunecații ani
1950, căci seamănă teribil cu gu
vernele prosovietice ale acelei
epoci. De o sută de ani încoace,
cred că am aduna cu chiu, cu vai
vreun deceniu de guvernare de
centă – și asta cu îngăduință.
Întrun bilanț centenar, des
tule alte lucruri near umbri săr
bătoarea dacă am sta să ne gân
dim la ele. De exemplu, faptul că
în ultimii douăzecitreizeci de ani
populația României a scăzut cu
vreo treipatru milioane de oa
meni. Aproape un sfert dintre ro
mâni șiau părăsit patria cente
nară, așa că în scurt timp aici vor
trăi mai puțini oameni decât în
1918. O țară a cărei populație
scade – și încă întrun ritm acce
lerat – nu are perspective tocmai
bune de viitor.
Neam putea gândi și la gra
dul de civilizație pe care la atins
țara noastră, stat membru al Uni
unii Europene și al Pactului Nord
Atlantic. Suntem în continuare
țara europeană cu cele mai multe
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latrine, inclusiv în instituțiile pu
blice. Din când în când mai apare
câte o știre cu vreun elev care sa
înecat întro hazna de soiul ăsta,
iar lumea citește și trece mai de
parte. E centenar. Rețeaua de căi
ferate e întro stare mai proastă
decât pe vremea Regatului și se
degradează în continuare, dar
cum mai toți românii au azi ma
șini personale, ne descurcăm pe
cont propriu. Ne atomizăm. Uniți
de o sută de ani și fiecare pentru
el. Sistemul de învățământ e je
nant de prost organizat, exce
lează doar în incoerențe și gafe,
dar așa se selectează elevii su
pradotați, care depășesc orice ob
stacol și care oricum o să emi
greze șio să ne facă mândri că
sunt români – ceilalți oricum nu
contează și, de altfel, o să emi
greze și ei. Și ar mai fi destule de
spus, dar, cum ziceam, nu avem
prea multe motive de bucurie.
Poate doar că, iată, după o sută de
ani încă existăm, încă rezistăm,
chiar în ciuda faptului că suntem
aici cumva stăpâni.
Poate că nu suntem niște stăpâni
tocmai buni. Asta e. Neom descurca
noi cumva încă o sută de ani. SDC

Ursul de la Cotroceni refuză hibernarea
Ce la apucat pe președintele
Klaus Iohannis când a decis să
nu accepte remanierea guvernu
lui decât pe trei sferturi? O fi
vreun plan abil al șefului statu
lui, adică e doar prima mutare pe
tabla de șah, sau vorbim de în
cercarea șefului statului de a mai
drege busuiocul după ce șia de
zamăgit votanții, în atâtea rân
duri, pe parcursul ultimului an?
Cu alte cuvinte, e o decizie gândită,
parte a unei strategii mai ample,
sau pur și simplu a simțit că e cazul
să mai spună și nu PSDului?
Cert este că mișcarea preșe
dintelui Klaus Iohannis a fost o
surpriză pentru toată lumea. Nici
susținătorii săi nu se așteptau la
trezirea Cotroceniului, însă nici
cei din PSD nu anticipau că
președintele va refuza nominali
zările de la Dezvoltare și Trans
porturi. Indiferente de rațiunile și
calculele lui Iohannis, gestul șe
fului statului a prins PSD pe pi
cior greșit. Dragnea na avut un
plan B, pe fondul pasivității lui Io
hannis, afișată până în urmă cu
câteva zile.

Se țes deja scenarii, se vor
bește despre o înțelegere între
Paul Stănescu și Cotroceni, care
să provoace, în funcție de evoluția
lucrurilor, sfârșitul domniei lui
Dragnea. În momentul de față, e
clar că Liviu Dragnea nu poate fi
înlăturat de la șefia PSD prin de
cizia CEx. Liderul partidului do
mină cu autoritate filialele, iar
gruparea rebelilor pesediști pare
să se micșoreze de la o zi la alta.
Pericolul nu va veni din interior,
pentru că nimeni nu riscă să se
bată cu șeful, dar în același timp
să riște plecarea de la guvernare.
Mișcarea lui Iohannis a reușit
să tulbure apele în PSD și să arate
unei părți a partidului (tabăra
Paul StănescuFireaTudoseCio
lacu) că lupta nu e definitiv pier
dută. Greu de spus însă care va fi
verdictul final. Mai ales că nici Io
hannis nu pare războinicul dis
pus să meargă până la capăt.
Decuplarea lui Dragnea de
partid se poate face doar dacă pe
sediștii primesc garanții din par
tea lui Iohannis că nu pierd gu
vernarea. Nu știu câți lideri PSD
din teritoriu îl mai vor cu adevărat

pe Dragnea la șefia partidului.
Credeți că în marile aglomerări ur
bane ștabii locali PSD sunt fericiți
să vadă că sunt luați la întrebări la
fiecare pas atunci când ies în pu
blic? Nici vorbă. Însă oamenii ăștia
nu vor accepta vreodată săși trân
tească propriul guvern.
Chiar și în lipsa unui plan
bine ticluit, președintele Klaus Io
hannis a reușit săl pună pe Drag
nea în dificultate. Nimeni nu știe,
spre exemplu, dacă Olguța Vasi
lescu va ajunge sau nu la Dezvol
tare. Dacă nu, atunci Dragnea va
avea o mare problemă, pentru că
un lider vocal precum Olguța nu
va accepta ca de la Muncă să fie
trimisă spre nicăieri. Iar dacă în
final președintele o acceptă pe
Olguța Vasilescu, cel care va avea
probleme va fi tot Dragnea, pentru
că un minister precum cel al Dez
voltării oferă puteri sporite ocu
pantului acestui post. Olguța nu
pare personajul care să nu profite
politic de ocazia care i se oferă pe
tavă. Și nu va trece mult până la
prima coliziune cu Dragnea.
Liviu Dragnea conduce azi PSD
cu mână de fier. Dar PSD a dovedit

că este partidul careși devorează
fără probleme liderii. Și Năstase
părea de neatins, de Iliescu nu mai
vorbim. Ba chiar și Ponta era bine
înfipt și puțini credeau că poate fi
înlocuit atât de ușor. Până acum,
Dragnea a dovedit că este maestru
în negocierile interne. Ia călcat pe
cap pe unii, pe alții ia urcat în
funcții. Are și ce negocia, câtă vreme
toate funcțiile din instituții sunt
date în biroul șefului de partid.
Însă cu cât trece timpul, cu atât
se înmulțesc nemulțumirile. Nu
poți jongla la infinit. Teoria haosu
lui funcționează până la un punct,
de la o limită încolo, totul crapă. Nu
suntem încă în acest punct, dar
distanța nu e mare. Cei 20 de lideri
de organizații care sau poziționat
inițial antiDragnea există. Au fost
doar întorși din drum, dar ceva sa
rupt în interiorul PSD. Nu mai
există aceeași atmosferă, pentru că
a dispărut încrederea.
Revenind la președintele Klaus
Iohannis, poziționarea lui din aces
te zile (sau poate scenariul pe care
la pus la cale) arată că, dacă ar
jucat la fel în ultimul an, PSD nar
fi înregistrat victorii pe linie.

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Ce sar fi întâmplat dacă nu o no
minaliza pe Dăncilă ca premier? Care
ar fi fost consecința refuzului revocării
șefei DNA? Câtă vreme ești sus în son
daje, te bați, mai ales dacă știi că ade
vărul și dreptatea sunt de partea ta.
Iohannis na vrut să joace, pen
tru că nu e omul conflictului, a evi
tat să fie Băsescu. Dar când ceilalți
demolează instituții, pun Justiția pe
butuci și duc România întro zonă
periculoasă în raport cu partenerii
europeni, ești dator să acționezi. E
încă devreme să spunem dacă vom
vedea de acum înainte un alt pre
ședinte, activ și implicat.
Pare că nu toți urșii pleacă la
hibernare odată cu apariția pri
milor fulgi de zăpadă. Să vedem
ce va fi la primul viscol. SDC
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Dintr-un fals jurnal
de meloman cronicar...
VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

16 noiembrie – după o vizită la
Bonn, unde la Bundeskunsthalle
sa deschis cu o zi în urmă o mare
retrospectivă – peste 220 de expo
nate – a vieții lui Ernst Ludwig
Kirchner, cel mai interesant re
prezentant al expresionismului
german. Știam că a traversat o pe
rioadă „neagră“ de viață, după o
cădere fizică și nervoasă cauzată
de experiențele lui de militar,
ofițer artilerist în Primul Război
Mondial, și că a fost internat pen
tru tratament în mai multe sana
torii în Germania și Elveția. Ernst
Ludwig Kirchner. Călătorii imagi
nare, cum se intitulează expoziția,
are o secțiune dedicată perioadei
sale de criză, marcată de abuzul
de alcool și opiacee. Între relativ
numeroasele litografii și schițe de
epocă, din seria realizată în tim
pul internării sale la un sanatoriu
privat din Königstein, în Taunus,

Kirchner, Pianistul (Compozitor
Klemperer) 1916

începând din decembrie 1915,
descopăr cu surpriză două, aduse
din Muzeul Kirchner de la Davos,
cu figura dirijorului Otto Klempe
rer în 1916. Litografia, în care se
distinge clar capul celebrului di
rijor, și o mână pe clapele pianu
lui, se intitulează „Pianistul (com
pozitorul Klemperer)“, iar dese
nul în tuș pe hârtie, cu un portret
mai puțin evident, „Pianiști (Otto
Klemperer)“.
Verific în pasionanta mono
grafie a lui Peter Heyworth (1983),
citită cu decenii în urmă la în
demnul unui bun prieten, Doru
Ionescu. Întradevăr, Otto Klem
perer a petrecut o perioadă, înce
pând din mai 1916, la sanatoriul
doctorului Kohnstamm din Kö
nigstein. Motivul era depresia
cauzată de un conflict cu Hans
Pfitzner, pe fundalul unei afaceri
de dragoste eșuate a dirijorului
cu Elisabeth Schumann și a di
ficultăților de a fi reangajat de
vreo operă în Germania. În sana
toriu, dr. Khonstamm avea săi
aducă un pian în încercarea de
ai renaște interesul pentru mu
zică. După o perioadă de împotri
vire și tratament, Klemperer se
apropia de pian și accepta chiar
să dea recitaluri pentru ceilalți
pacienți. Imaginea sa avea să fie
imortalizată de Kirchner, pacient
și el, în șapte desene și litografii.
Klemperer, scrie Heyworth, reve
nea la viață și, în iulie 1916, căpăta
permisiunea de a părăsi sanato
riul. Nu și Kirchner...
***
17 noiembrie – o cunoștință din
București, de care mă leagă, între
altele, pasiunea pentru Dinu Li
patti, îmi trimite o nouă revistă,
dedicată „oficial“ pianistului și
purtând un titlu cam bizar: „Prima
Iubire Muzica“ (Nr. 1 noiembrie
2018, Revistă pentru iubitorii de
cultură). Deasupra unuia dintre
portretele frumoase ale lui Lipatti
este tipărită efigia... primăriei Ca
pitalei. Sar înțelege că primăria
Bucureștiului este îndrăgostită de
cultură, de muzică în special. Pro
babil așa se explică halul în care

se găsește clădirea Muzeului „Geor
ge Enescu“ (mai ales clădirea azi
închisă din spatele Casei Cantacu
zino, cu tavanele ce amenință să se
prăbușească), absența unui muzeu
dedicat muzicii, situația ambiguă
și nerestaurarea exterioară a casei
în care sa născut Lipatti...
Mă străduiesc să citesc la rece
articolul doamnei Alice Barb („Li
patti și Mozart miau înnobilat
viața“), dar nu e rost: greața mă în
vinge. Un amestec de omisiuni,
incompetență și autoadulare pre
domină. Așadar Alice Barb și nu
petiția internațională online a lui
Orlando Murrin, din Marea Brita
nie, semnată de aproape două mii
de muzicieni și oameni de cultură,
ar fi salvat de la dărâmare casa în
care sa născut Lipatti! Aflăm însă
despre clădire că ar fi urmat să fie
transformată întro cârciumă, dar
că relațiile... No comment!
Cititorului i se vinde și tâmpe
nia că pianista Clara Haskil ar fi
cântat în casa de pe Bd. Lascăr Ca
targiu. Dacă ar fi citit volumele de
corespondență a lui Dinu Lipatti,
pe care se laudă atâta că lea publi
cat – comentate deja amplu în pa
ginile „Suplimentului“ –, doamna
Barb ar fi aflat data târzie la care
cei doi sau cunoscut la Paris și că,
în condițiile politicii antisemite din
România la sfârșitul anilor 1930,
Clara Haskil nu a mai putut cânta
și veni la București după 1938.
Și ce să mai spui despre în
demnul doamnei ministru, la ora
la care scria, de al „clona“ pe Mihai
Constantinescu, „cel mai bun ma
nager cultural din România“? Io fi
cerut acceptul? Feri, Doamne!
***
18 noiembrie – continui să citesc și
sămi fac însemnări din cores
pondența amoroasă, pasionantă și
nobilă în același timp, dintre Artur
Schnabel și Mary Virginia Foreman.
În ajunul venirii ei în Italia, în vara
anului 1938: „Plăcerea călătoriilor
sa deteriorat și ea. Invazia insensi
bilității și a ignoranței, standar
dizarea brutrudimentară, nimeni
și nimic nu mai pot scăpa creș
terii sălbăticiei. Bani, mecanizare,

militarizare, motorizare, mamo
nism, mașini, manageri = MEDIO
CRITATE. Noblețe = efort personal,
responsabilitate, MODESTIE. Tre
buie să trecem prin toate acestea, o
vom face. [...] Idealismul fără idei este
primejdios. Organizarea și disciplina
nu sunt chiar identice. Prăbușirea
generală nu exclude înălțările indi
viduale – pentru o vreme, cele din
urmă nu previn descompunerea
ș.a.m.d. – cine știe?“.
***
20 noiembrie – aștept în conti
nuare seria de discuri noi anun
țată de compania Budapest Music
Center Records (BMC) cu cvarte
tul lui Sandor Vegh și mă întreb
de ce nu primesc un semn de la
serviciul de presă de la Budapesta,
atât de punctual anii trecuți în a
da de știre ziariștilor occidentali
despre noile apariții și ecourile pe
care leau avut în presa inter
națională. Am dat mereu exemplu
prietenilor din România această
companie privată, atât de inven
tivă, atât de entuziastă în promo
varea muzicii compozitorilor și
interpreților maghiari, clasici și de
jazz, cu un design atât de original
al coperților de disc...
Parcă lam adus cu gândul pe
amicul Christian Böndicz, care, întrun
final, îmi răspunde cu un mesaj: nici
gând să treacă printro perioadă de
dificultăți, compania este mai pros
peră ca niciodată, chiar dacă întâm

Otto Klemperer (Cf. Peter Heyworth, Otto Klemperer his life and
times, vol. 1)

pină aceleași greutăți ca multe alte
case, pe un fundal general de scădere
a interesului față de disc ca obiect
fizic. BMC Records, îmi comunică
responsabilul cu presa în rânduri
demne de a fi citate, „este mai mare și
mai solidă ca niciodată! La a 20a ani
versare anul acesta, instalată de cinci
ani întro clădire proprie, cu planuri
de a deschide o operă, cu un catalog
ce depășește 270 de titluri, sărbăto
rindul pe Eötvös la a 75a aniversare
și cu Kurtág – care trăiește și com
pune în casă la noi și care tocmai șia
făcut debutul în operă cu o premieră
la Scala, la Milano“.
Deloc rău, îmi spun în gând,
citind cronicile elogioase, atașate
de Christian la mail, din „Specta
tor“, „Washington Post“ și „New
York Times“, care vorbesc de opera
Fin de partie bazată pe textul lui
Becket, pe care György Kurtág o
vede în sfârșit pusă în scenă la 92
de ani, după o lungă așteptare. SDC
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Premiile Europa, la Sankt Petersburg
Premiul Europa pentru Teatru este o distincție ce se acordă celor mai interesanți
creatori pentru scenă, iar prima ediție a acestei festivități continentale a avut loc în
1986. Ca proiect al Comisiei Europene, premiul ajunge la artiști sau companii ce „au
contribuit la realizarea unor evenimente culturale care promovează înțelegerea și
schimbul de expertiză între oameni“. Istoria palmaresului este legată de personalitățile
politice ale anilor ’80 – Jacques Delors (președintele Comisiei Europene), Carlo Ripa
di Meana, comisarul pentru Cultură, Jaques Lang, ministru al Culturii în Franța.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
Ideea organizării unei asemenea
competiții a fost a lui Alessandro
Martinez, colaborator apropiat al
lui Carlo Ripa di Meana, acum
secretar general al ONGului de
interes european care girează în
treaga logistică de acordare a pre
miilor, în parteneriat cu alte orga
nisme de nivel similar (Asociația
Europeană a Festivalurilor, Aso
ciația Internațională a Criticilor de
Teatru, Convenția Europeană a
Teatrelor, Institutul European de
Teatru). Jack Lang este preșe
dintele Premio Europa per il Tea
tro, asociație al cărei sediu este în
Italia, dar care „călătorește“ în di
verse locuri interesate să se im
plice în derularea evenimentului.
PREMIULUI EUROPA
I S-A ADĂUGAT PREMIUL
REALITĂȚI TEATRALE
EUROPENE
Cum sa întâmplat în acest an,
când gazda a fost SanktPeter
sburg (1317 noiembrie). Recu
noscânduise importanța, din
2002 Premiul a fost inclus în pla
nul de acțiuni majore al UE în do
meniul cultural. Evenimentul se
bucură de fiecare dată de fes
tivități ample: în 1986, de pildă, a
fost decernat la Taormina, în stră
vechiul amfiteatru, ceremonia
fiind televizată. Președinta juriu
lui a fost actrița Irene Papas, iar
laurii au evidențiat aportul este
tic al lui Ariane Mnouchkine și al
companiei ei pariziene, Thèâtre
du Soleil. Au urmat Peter Brook,
Giorgio Strehler, Luca Ronconi
etc., practic toate numele mari

care au scris istoria recentă a tea
trului european.
De la a treia ediție, Premiului
Europa i sa adăugat Premiul Rea
lități Teatrale Europene, orientat
către artiști și companii inovative,
care au curajul să experimenteze
pe drumuri artistice încă neex
plorate. Primul câștigător al aces
tor lauri a fost Anatoli Vassiliev
(Rusia), iar în lista premianților
celor 15 ediții apar, printre alții,
Royal Court Theatre, Societas
Raffaello Sanzio, Rimini Proto
koll, Alvis Hermanis, Josef Nadj,
Sasha Waltz, Pippo Delbono, Ro
drigo García, François Tanguy și
Thèâtre du Radeau, Katie Mit
chell, Joel Pommerat etc. An de
an, harta celor mai originali crea
tori din domeniu se îmbogățește,
lista lui 2018 fiind următoarea:
Premiul Europa – Valerii Fokin
(Rusia); Premiul Special – Núria
Espert (Spania); Premiile Reali
tăți Teatrale Europene au ajuns la
Sidi Larbi Cherkaoui (Belgia), Cir
kus Cirkör (Suedia), Julien Gosse
lin (Franța), Jan Klata (Polonia),
Milo Rau (Elveția), Tiago Rodri
gues (Portugalia). Cu excepția ulti
milor doi din înșiruire, ceilalți
remarcați de Realități Teatrale se
aflau în așteptare pe o relativ lungă
listă finală încă de acum un dece
niu. Topul include în prezent 45 de
competitori, cărora li se alătură
anual de fiecare dată alții, pentru
că inovațiile estetice curg, iar reali
zatorii lor trebuie evidențiați.
Premiile mai au și o altă com
ponentă – Returns, careși propune
să readucă în program foști laureați,
cu o creație recentă, pentru a li se
vedea evoluția. Anul acesta au fost
Lev Dodin și Andrei Moguchy.
UN SPECTACOL CARE
CĂLĂTOREȘTE DIN PREZENT
ÎN TRECUT ȘI ÎNAPOI

Guvernatorul realizat de Andrei
Mogucii are la bază un scenariu
alcătuit după povestiri de Leonid
Andreev, iar narațiunea aduce în

primplan evenimentele revo
luționare din 1905, când guverna
torul Moscovei, Serghei Aleksan
drovici Romanov, a fost asasinat
de un membru al Partidului So
cialist Revoluționar. Atenția regi
zorului a căzut nu atât pe eveni
mentul istoric în sine, documentat
corect, cât pe latura umană a
acestui personaj politic, care,
după ce a ordonat intervenția în
forță contra greviștilor, aflând că
printre victime se află femei și
copii, traversează o dramă sufle
tească. Spectacolul e foarte vizual,
chiar filmic, nu numai din punctul
de vedere al structurii (sec
vențială, ca întrun storyboard)
organizată în 11 tablouri, un pro
log și un epilog, anunțate de un
narator din off, de voiceover, rit
mând dinamica scenică. Vizualita
tea vine și din imaginile de epocă
rulate pe post de element evocator
și de scenografie virtuală. Teatrul
pe carel face Mogucii e unul de
reinterpretare, metaforic, cu abun
dență de simboluri (batista albă,
pe care asasinii au folosito ca
semnal al acționării bombei, o flu
tură acum guvernatorul, doi în
geri negri coboară la început de la
pod, indicând iminența morții,
geamurile sparte sugerează re
volta etc.), totul pe fondul general
al spectrului morții. Reconstituire
istorică, onirism, multă mecanică
scenică (pereți masivi care se
mișcă, utilizarea tuturor dimen
siunilor spațiului de joc), situații
comicparodice care mai deza
morsează griul general, actorie de
foarte bună calitate fac o creație
demnă de interes.
Premiantul ediției 17 a Pre
miilor Europa, Valerii Fokin, ac
tualmente director artistic la
Teatrul Alexandrinski din Sankt
Petersburg, a prezentat Schweik.
The comback/ Schweik. Reveni
rea, dramatizare după romanul
lui Jaroslav Hašek. Pe imensa
scenă a teatrului țarist supra
înălțată în pantă, asistăm la un
spectacol care călătorește din

Schweik. The comback/
Schweik. Revenirea

prezent în trecut și înapoi, cu
multe adresări directe spre pu
blic. Metoda creativă a lui Fokin
se bazează pe același tip de regie
ca (re)interpretare a unui text, pi
votul fiind nevoia de conștientizare
a spectatorilor, de responsabilizare
și de implicare a acestora în demer
surile împotriva războiului, acest
act atât de distructiv la care oame
nii, totuși, nu renunță. Cum arată

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

soldatul generic după 100 de ani de
la Švejk, luptătorul din Primul Răz
boi Mondial? E prins în jihaduri, în
acte teroriste, în masacre abomina
bile. Distribuție numeroasă, inter
pretare impecabilă, emoție gene
rată de o temă acută și de felul în
care e tratată artistic, ritm generat
de scenotehnică și de efecte spe
ciale au constituit un spectacol
meditație cu rol de manifest. SDC
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Gaudeamus 2018 –
despre public și edituri
Printre cele mai vânate titluri de cititori
sau numărat: 21 de lecții pentru secolul
XXI, de Yuval Noah Harari, apărută la
Polirom, Povestea mea, de Michelle Oba
ma, editată de Litera, Crăiasa zăpezii, de
Hans Christian Andersen, editată de Li
tera mică, Orice om îi este teamă. Un par
tid, doi ani și trei premieri, de Radu
Paraschivescu, de la Humanitas, și Fru
moasele adormite, cel mai recent roman
al lui Stephen King, apărut la Nemira.

Cele mai căutate titluri de la Polirom
1. Yuval Noah Harari,
21 de lecții pentru secolul XXI
l Traducere de Lucia Popovici

Sapiens a explorat trecutul, Homo deus a explorat viitorul. 21 de lecții explorează prezentul.
Învață. Adapteazăte. Supraviețuiește.
Întro lume invadată de informații irele
vante, claritatea înseamnă putere. În locul mai
vechii cenzuri care presupunea blocarea fluxu
lui de informații, astăzi oamenii sunt asaltați cu
dezinformări și lucruri care să le distragă aten
ția. 21 de lecții pentru secolul XXI face lumină
în privința unora dintre cele mai presante pro
bleme de pe agenda globală actuală.
Cum facem față epidemiei de știri false?
Mai sunt relevante națiunile și religiile? Ce ar
trebui săi învățăm pe copiii noștri? De ce trece
democrația liberală printro criză? Este imi
nent un nou război mondial? Ce înseamnă as
censiunea lui Donald Trump? Ce civilizație
domină lumea – Occidentul, China, Islamul?
Europa ar trebui săși deschidă porțile imi
granților? Poate naționalismul să rezolve pro
blemele legate de inegalitate și de schimbarea
climatică? Ce ar trebui să facem în privința te
rorismului?

2. Gabriela
Adameșteanu,
Fontana di Trevi
„Fontana di Trevi reconfirmă că Gabriela
Adameșteanu este unul dintre marii scrii
tori ai României de azi. Romanul o are în
primplan pe Letiția Branea (cea mai longe
vivă eroină a acestui univers artistic și pro
tagonista, astfel, a unei trilogii), aflată, acum,
în imediata actualitate și sosită la București
din Occidentul în care trăiește (cu alte cu
vinte, având statut de migrantă).
La fel ca mai toate cărțile anterioare ale
scriitoarei (față de care, însă, are evidentă
autonomie, putând fi citită atât ca piesă de
sine stătătoare, cât și ca o sinteză subtilă și
durabilă), și aceasta lucrează cu tema fe
minității, iar, prin intermediul ei, angajează
un torent de istorie românească recentă. Accentul se mută aici de pe neiubirea istovitoare
resimțită de femeie (care, în lipsa sentimentului, se consideră abandonată, menită unei
vieți pustii) la neiubirea și părăsirea de patrie, de la – în termenii Letiției – mal
aimée la mal du pays.
Cu un trecut atât de greu și de neclar, cu un prezent atât de confuz și de convulsiv,
mai are România un viitor? Iată întrebarea teribilă pe care, prin mijlocirea unor biografii
narative impecabil conduse, romanul de față o avansează.“ (Sanda Cordoș)
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3. Philip Roth, De ce scriem

4. Haruki Murakami, Seiji Ozawa,
Pur și simplu despre muzică

l Traducere și note de Radu Pavel Gheo

De ce scriem, ultimul volum antum al lui Philip Roth, publicat
inițial în prestigioasa colecție „Library of America“, cuprinde
eseurile, interviurile, reacțiile polemice și comentariile critice ale
marelui autor american, apărute dea lungul câtorva decenii.
„E interesant să șarjezi asupra propriei persoane, mult mai in
teresant decât să câștigi. Pentru mine, munca, scrisul în sine, în
seamnă transformarea nebuniei proprii în nebunia celuilalt.
Trebuie să fii îngrozitor de naiv ca să nu înțelegi că scriitorul este
un actor care pune în scenă ceea ce știe cel mai bine – cu atât mai
mult atunci când adoptă masca persoanei întâi singular. Asta
sar putea să fie cea mai bună mască din câte există pentru al doi
lea eu. Unii (mulți) se pre
fac mai simpatici decât sunt,
iar alții se prefac mai anti
patici. Asta nare nici o
importanță. Literatura nu
e un concurs de frumusețe
morală. Forța ei se naște
din siguranța și cutezanța
cu care intri în pielea per
sonajului – importantă e
convingerea ce însufle
țește gestul. Când e vorba
de un scriitor, nu trebuie
să te întrebi «Cel face să se
poarte atât de urât?», ci
«Ce are de câștigat dacă își
pune masca asta?».“ (Phi
lip Roth)

l Traducere de Mihaela Albulescu

„O perspectivă fascinantă asupra naturii muzicii.“ („Publishers Weekly“)
„Dialogurile fermecătoare, lipsite de orice urmă de afectare, dintre acești doi
artiști pasionați – scriitorul captivant, în romanele căruia muzica joacă un rol de
frunte, și dirijorul neobosit și afabil – vor cuceri orice cititor.“ („The New York Times“)
„O lectură fără precedent. A vorbi despre muzică, se spune adesea, este ca
și cum ai dansa despre arhitectură, dar ce bucurie săi vezi pe acești doi prieteni
cum dansează.“ („The Guardian“)
„O carte irezistibil de seducătoare.“ („Evening Standard“)

5. A.P. Cehov,
O viață în scrisori.
Corespondență.
Vol.I (1879-1890)
l Ediție îngrijită și traducere
de Sorina Bălănescu

„Am de gând sămi sigilez toate
scrisorile și să le las prin testament,
cu clauza să fie desigilate peste 50
de ani“, glumea Cehov după ce ci
tise un articol inflamat al lui A.I.

Goncearov despre dreptul scriito
rilor de a dispune interzicerea pu
blicării postume a unor texte de
interes privat. Era sau nu era Cehov
conștient de valoarea propriilor
scrisori în postumitate? Este o în
trebare la care răspunsul întârzie.
Cert este că, în numai 29 de ani
(scriitorul se sfârșea la 2 iulie 1904),
a expediat aproape 4.400 de scri
sori. Din lunga serie, acest prim
volum selectează o parte restrân
să, care are în vedere mai degrabă
momente din viața literară a auto
rului, decât detaliile mărunte ale
vieții de zi cu zi.

O sumedenie de titluri noi
Volumul lui Radu Paraschivescu
a fost cea mai vândută carte a edi
turii Humanitas, urmat de cel
semnat de Lucian Boia, De la Da
cia antică la Marea Unire, de la
Marea Unire la România de azi, de
Așteptând o altă omenire, de Ga
briel Liiceanu, volumul colectiv
România, te iubesc, cu texte de
Paula Herlo, Rareș Năstase, Alex
Dima, Cosmin Savu, Paul Ange
lescu, Pe mâna cui suntem.
În topul Humanitas Fiction,
cea mai râvnită carte a fost Tatua
torul de la Auschwitz, de Heather
Morris, Hippie, de Paulo Coelho,
Scara lui Iakov, de Ludmila Uliț
kaia, Povestiri de ținut în palmă,
de Yasunari Kawabata, pe locul
cinci situânduseCopilul lui Noe,
de Eric Emmanuel Schmitt.
Cele mai căutate cărți de la
standul editurii Nemira au fost:
Frumoasele adormite, cel mai re
cent roman al lui Stephen King,
scris împreună cu fiul său Owen
King, O zi de decembrie, de Josie
Silver, din colecția Damen Tango,
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Câteva motive să iubești viața, de
Matt Haig, Un gentleman la Mos
cova, de Amor Towles, cel mai re
cent roman din colecția Babel,
Istoria cuplurilor regale, de Jean
François Solon, De veghe între
lumi, de Marisha Pessl.
Povestea mea, de Michelle
Obama, a fost cartea editurii Li
tera de la ediția Gaudeamus 2018.
A fost urmată de 6 povești cu
draci, de Igor Bergler; Trenul lui
Lenin, de Catherine Merridale,
Psihoterapia lui Dumnezeu, de
Boris Cyrulnik, Marea istorie ilus
trată a României și a Republicii
Moldova, coordonatori IoanAurel
Pop, Ioan Bolovan.
Romanul Un apartament la
Paris, de Guillaume Musso, a do
minat topul vânzărilor Grupului
Editorial ALL la Târgul Interna
țional Gaudeamus – Carte de
Învățătură. Este urmat de cea
dea XIIIa carte – Viziunea – din
noua serie Puterea celor Trei. Vo
lumul Atingerea, de David J. Lin
den, ocupă locul al treilea în topul

vânzărilor. Gena. O istorie fasci
nantă, de Siddhartha Mukherjee,
autor distins cu Premiul Pulitzer, s
a plasat pe locul al patrulea în top.
Pe locul cinci sa situat The Leader
in Me, de Stephen R. Covey.
Pe primul loc în topul vânză
rilor editurii Curtea Veche Pu
blishing sa aflat O iarnă de
povești, de Cristina și Alex Dono
vici, ilustrată de Annabella Orosz.
Al doilea loc a fost ocupat de cea
mai nouă carte de memorii de la
Curtea Veche, Ultima vară în Bre
tania, de Ada d’Albon. Țup, salva
toarea iernii, de Alex Donovici, cu
ilustrații de Stela Damaschin
Popa, se află pe locul trei în topul
preferințelor cititorilor. Pe locul
patru se situează unul dintre cele
mai noi titluri de Nassim Nicholas
Taleb, Când pielea ta e în joc. Asi
metrii ascunse în viața de zi cu
zi. Pe locul cinci sa aflat Dumi
nica la prânz, de Laura Laurențiu.
Topul vânzărilor Grupului
Editorial Trei este deschis de Lilia
cul, de Jo Nesbø, urmează Lumina

unui nou început, de Agnès Mar
tin Lugand, Zilele abandonului,
de Elena Ferrante, Moștenirea, de
Irsa Sigurdardóttir, O fată ca ea,
de Marc Levy.
BILANȚ GAUDEAMUS 2018
Peste 125.000 de persoane au vizi
tat Târgul Internațional Gaudea
mus – Carte de Învățătură, ediție
aniversară, purtând numărul 25,
care sa încheiat duminică la Pa
vilionul Central Romexpo, anunță
organizatorii.
Evenimentele prilejuite de
Centenarul Marii Uniri și de ani
versarea a 90 de ani de Radio Ro
mânia, cele peste 900 de lansări,
prezentări de carte și dezbateri,
susținute de cei mai cunoscuți
scriitori români ai momentului, au
făcut din ediția numărul 25 a târ
gului de carte, timp de cinci zile,
centrul vieții culturale a Capitalei.
Trofeele Gaudeamus au fost
decernate duminică, 18 noiem
brie, ai căror câștigători au fost

stabiliți prin votul publicului. Ele
au fost acordate editurilor Huma
nitas (locul 1), Polirom (locul 2) și
Nemira (locul 3).
Trofeul pentru „cea mai râv
nită carte a târgului“, stabilit tot
prin votul publicului, a revenit
editurii Litera, pentru volumul 6
povești cu draci, de Igor Bergler.
Premiul de Excelență, în va
loare de 10.000 lei, oferit de Radio
România, a fost decernat în acest
an, în premieră, mai multor edituri,
„pentru admirabila lor activitate
editorială națională, în anul Cente
narului Marii Uniri“ (motivația ju
riului). Editurile premiate cu acest
prilej au fost: Prut, Știința, Arc (din
Chișinău), Cartier (din Chișinău),
Școala Ardeleană (din Cluj) și Casa
Cărții de Știință (din Cluj).
Premiul pentru traducere
„Antoaneta Ralian“, pentru tradu
cere dintro limbă străină în lim
ba română, doamnei Vali Florescu
pentru volumul Femei cu bărbați,
de Richard Ford (editura Vellant,
2018); pentru traducerea din lim
ba română întro limbă străină:
redacției revistei „Caietele avan
gardei“, editor Ioan Cristescu, co
ordonator științific Ion Pop, edi
tată de Muzeul Național al Litera
turii Române. SDC
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Literatura nu e doar
pentru iubitorii de cărți
Prin Lumea scrisă, Martin Puchner
se alătură vocilor care au dominat
discursul comparatist de la sfârșitul
secolului XX și începutul secolului
XXI – Charles Bernheimer, David
Damrosch, Haun Saussy, ca să
CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

Fost și actual bursier de succes, pro
fesor de literatură comparată la
Harvard, cercetător activ, public
speaker, Martin Puchner este editor
al The Norton Anthology of World
Literature (6 volume, 2012, a treia
ediție), The Norton Anthology of
Drama (2017), respectiv autor al
unor excepționale și influente vo
lume ca Poetry of Revolution: Marx,
Manifestos and the AvantGardes
(2005), Modern Drama (2008), The
Drama of Ideas (2014) și The Writ
ten World (2017).
Volumul din urmă, tradus în
2018 la Editura Polirom sub titlul
Lumea scrisă, de Anacaona Mân
drilăSonetto, este construit în jurul
ideii conform căreia lumea fără lite
ratură – cu sensul primar de literă
scrisă – este o lume imposibilă.
Puchner o afirmă cu o hotărâre pe
care o împărtășesc. Literatura nu
este doar importantă, ci cea mai im
portantă (John Sutherland, We are
what we read, „The New York Times“,
2 ianuarie 2018).
Lumea scrisă este povestea li
teraturii în șaisprezece acte ce refac
istoria umanității, a devenirii ei prin
scris. Potrivit autorului, planeta
noastră a ajuns să semene din ce în
ce mai mult cu o hartă configurată
de literatură (textele dominante
întro anumită regiune fac posibil
acest lucru). Motivul care a făcut po
sibilă această evoluție este faptul că
textele fundamentale au fost folo
site de preoți, „care leau pus la te
melia imperiilor și națiunilor“, și de
regi, care au contribuit la difuzarea
acestor texte, „înțelegând rolul po
veștilor în justificarea cuceririlor și
în asigurarea coeziunii culturale“.
Puchner folosește ideea de har
tă întrun sens diferit decât Franco
Moretti de exemplu, care utilizează
hărțile literare cu alt scop: afirma
rea faptului că literatura poate fi vă
zută, adică partea invizibilă poate fi

numim doar câteva dintre ele –,
care (re)aﬁrmau ideea fundamentală
că studiul exclusiv al unei literaturi
naționale, strâns legat de istoria
națională sau de limba națională,
nu (mai) este atractiv și nici relevant.

făcută vizibilă. Tot la hartă apelează
și Mads Rosendahl Thomsen, care
afirmă că, în efortul nostru de a citi
literatura universală, putem rea
liza o hartă și să navigăm cu ajuto
rul ei pentru a înțelege literatura
lumii, provocarea majoră fiind
modul prin care transformăm
complexitatea ei, a literaturii adică,
întrun model coerent.
Construcția „canonică“ pe care
o întreprinde Puchner ilustrează
influența textelor fundamentale
care au dobândit în timp autoritate
și relevanță, devenind „codurisursă
pentru culturi întregi, spunândule
oamenilor de unde vin și cum săși
trăiască viața“.
„Suntem ceea ce citim“ e o
afirmație care valorizează rolul for
mator al lecturilor noastre. De aceea,
departe de a uniformiza persona
lități și indivizi, lectura unui set
comun de titluri are rolul de a crea
un sistem comun de referință, un
sistem care este cel mai larg cu
putință dacă ne uităm la lista lui Pu
chner. O listă care nu are în vedere
numai valoarea intrinsecă a textului,
ci și contextul tehnologic și istoric
care îl însoțește. Receptarea și răs
pândirea sunt alte două elemente
(criterii) care determină includerea
unui text în canon. De aceea, cele 16
capitole sunt dedicate evidențierii
specificității și importanței unor
texte sau grupuri de texte conside
rate a fi fundamentale pentru „car
tografia intelectuală și spirituală“ a
lumii: de la Iliada lui Homer și Epo
peea lui Ghilgameș până la ciclul
J.K. Rowling cu al ei Harry Potter,
sau poezia lui Derek Walcott, tre
când prin Popol Vuh, Don Quijote și
Gutenberg, Martin Luther, chiar
Marx și Engels, dar și prin Anna Ah
matova și Aleksandr Soljenițîn.
HARTA LITERATURII
NU E UȘOR DE DESENAT
Povestea literaturii nu sa lăsat ușor
scrisă; cea mai mare dificultate în

scrierea unei istorii a literaturii a
fost „recunoașterea faptului că încă
ne aflăm în toiul acestei povești, că
ea e în plină desfășurare. Până și
ideea unei literaturi universale uni
tare, a cărei poveste poate fi istori
sită, datează de doar două sute de
ani. Când a inventat sintagma «lite
ratură universală», Goethe nu știa
de scrierea mayașă Popol Vuh, care
lâncezea în vreo bibliotecă, nici de
Epopeea lui Ghilgameș, îngropată
în pământul Mesopotamiei, cum nu
știa nici de Povestea lui Genji, necu
noscută în afara Japoniei și a Asiei
de Est, sau de Sundiata din vestul
Africii, care încă nu fusese consem
nată în scris. Și, desigur, Goethe
nar fi putut prezice vreodată că
ideea lui de literatură universală îi
va inspira pe autorii Manifestului
Partidului Comunist. Cu fiecare
descoperire din trecut, povestea li
teraturii continuă să se schimbe“.
Literatura universală rămâne
în continuare un concept greu de
definit. Orice încercare de definire
ar trebui să țină seama de faptul că
evoluția istorică a literaturii nu a
fost și nu este uniformă pe întreaga
suprafață a globului.
Mai mult decât demnă de men
ționat este Introducerea lui Puch
ner, în care acesta alege să ilustreze
cât de adevărată este propoziția
care spune că „literatura nu e doar
pentru iubitorii de cărți“, apelând la
relatarea unui episod istoric: misiu
nea Apollo 8 din anul 1968. Atunci,
la solicitarea centrului de comandă
NASA de a transmite prin interme
diul cuvintelor ceea ce aparatul foto
nu mai putea înregistra (Răsărit de
Pământ fiind cea mai celebră ima
gine surprinsă pe 24 decembrie
1968), membrii echipajului misiunii
Apollo 8 au menționat următoa
rele:„răsăriturile și apusurile de
soare selenare“ (William Anders);
„de aici, de sus, vasta solitudine a
Lunii inspiră venerație“ (James Lo
vell); „te face să realizezi ce ai acasă,
pe Pământ. Văzut de aici, Pământul e

o oază splendidă în imensitatea spa
țiului“ (James Lovell); „e o existență
imensă, însingurată, sinistră, o întin
dere a nimicului“ (John Borman).
UNUL DINTRE PUȚINII
TEORETICIENI ȘI ISTORICI
LITERARI CARE
PERSONALIZEAZĂ CANONUL
O ilustrare greu de anticipat a încăr
căturii poetice a limbajului folosit de
niște astronauți despre ale căror lec
turi nu știm mai nimic. O imagine
inedită a unor astronauți „existen
țialiști“, deși nu puțini vor fi fiind
scepticii care pun sub semnul între
bării originalitatea lor, căci, nui așa?,
aveau la ei mutările primite în plic...
De asemenea, înainte de a se în
toarce pe Pământ, echipajul a dat ci
tire unui fragment din Facerea. Iau
răspuns astfel, fără a fi literați sau fi
losofi, lui Iuri Gagarin, care decla
rase că nu la văzut nicăieri pe
Dumnezeu. Gagarin nu avusese cu
el în spațiu Manifestul Partidului
Comunist, dar disputa ideologică
era transparentă. Puchner este con
vins că: „În spațiul cosmic avea loc o
bătălie înverșunată între idei și
cărți. Gagarin ajunsese înaintea lui
Borman în cosmos, însă Borman se
impusese cu ajutorul unui text fun
damental plin de forță“.

În încheiere, trebuie recunos
cut că Martin Puchner este unul
dintre puținii teoreticieni și istorici
literari – Harold Bloom manifestă o
impetuozitate de factură emina
mente intelectuală – care persona
lizează canonul, experiența perso
nală fiind asumată transparent și
până la capăt: „am vizitat locurile
despre care am citit“ (Sicilia, Troia,
Beirut, Istanbul, Beijing, Jaipur,
Mainz etc.), „mam dus“, „am fost im
presionat“, „țineam minte că“ ș.a.m.d.
Este important, căci de regulă ca
noanele sunt impersonale: ele con
țin ceea ce trebuie.
Aspectul cel mai important al
demersului lui Puchner îl constituie
faptul că, cel puțin la prima vedere,
nu conduce la elaborarea unei liste
normative, cu valoare de autoritate,
ci a uneia descriptive. Lumea arată
așa cum arată grație textelor funda
mentale care au modelato să arate
așa. Harta desenată de Puchner – la
modul cel mai direct cu putință, căci
autorul chiar ia parcurs distanțele,
după cum aminteam anterior – are
rolul de a te invita să cunoști lumea,
prin intermediul punctelor și mo
mentelor literare fixate pe ea. Aceasta
e de fapt definiția personală a lite
raturii universale pe care o dă Mar
tin Puchner: este literatura care face
posibilă cunoașterea lumii. SDC
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Femei pe drum
La 55 de ani, Alexandra David-Néel ajunge
în Orașul Interzis –
Lhasa, capitala Tibetului, însoțită de ﬁul
său adoptat, Yongden. În anul 1924 a
fost prima femeie
albă care a trecut
lanțul muntos TransHimalaya în mijlocul
iernii, la altitudini de
peste 5.700 m, fără
oxigen suplimentar
sau echipament
specializat. După
două luni de zile a
fost descoperită de
autoritățile tibetane,
care nu permiteau
accesul nici unui
turist străin.
DESIRÉE HALASEH

Aventurile sale sunt de poveste și
se întind pe toată durata vieții,
când la 101 ani Alexandra își în
cheie în mod definitiv călătoriile,
iar cenușa îi e transportată în Va
ranasi, orașul sfânt din India,
unde va fi ulterior dispersată, con
form preceptelor religiei hinduse,
pe fluviul Gange. Alexandra Da
vidNéel a scris peste 30 de cărți
despre orientalism și religiile es
tice, fiind până astăzi un model de
feminism și anarhie la care multe
dintre noi nici nu visăm.
CÂTEVA EXEMPLE
ROMÂNEȘTI
Timp de doi ani am căutat povești
ale unor românce care de la un
punct în viață se îndepărtează de
normele sociale acceptate de pu
blicul larg în căutarea unui acel
ceva care lipsea. Proiectul se nu
mește Femei pe Drum și a adunat 43
de interviuri despre noile călătoare

din spațiul carpatodanubiano
pontic care au făcut înconjurul
lumii cu misiuni umanitare sau
diplomatice, în căutarea dragos
tei, a schimbării de paradigmă, în
ferme de permacultură din Brazi
lia, cu bicicleta din România în
Malaysia sau cu Mobra dea lun
gul Africii. Tu imagineazăți un loc
de pe pământ, oricare, oriunde și
află că ele au trecut deja pe acolo.
Ma surprins unitatea care ne
înconjoară. Destinele comune. Di
lemele comune. Faptul că nu sunt
și nu ești buricul pământului, ori
cât de originală ți sar părea po
vestea ta. Înainte să le cunosc
poveștile, trăiam întro bulă de
superlative, ușor izolată de seme
nii mei. Săți dau câteva exemple:
Raluca Feher e un om serios,
cu scaun la cap, a scris trei cărți și
noi vrem mai multe. Publicitar
aruncat în mixul dulce acrișor al
Americii de Sud, poveștile ei te fac
săți faci bagajul azi și să nu te
mai uiți în urmă.
Ana Hogaș sa suit pe motor
alături de Ionuț și preț de 55.000 km
nu sa mai oprit decât pentru o gură
de apă în delta Okavango din Bot
swana sau să dea o mână de ajutor
în pădurea ecuatorială a Nigeriei.
Mihaela Gligor a pornit în
căutarea lui Eliade pe Ripon
Street în Calcutta și a înființat
primul Centru de Studii Indiene
la nivel universitar din România.

Diana călătorește în jurul
lumii, luând interviuri celebri
tăților pentru Forbes România.
Oana pictează în Ubud și are
un câine pe numele său Baobab,
iar Agnes preda marketing întro
universitate musulmană din Java
când nu era pe val la surfing în
Portugalia.
Paula a lăsat două joburi cor
poratiste pentru o gura de aer în
Chile, unde netamnesam tot o
corporație era so înghită. Din
Buenos Aires și până în Bogotá,
azi are o viață plină de dans și tot
ce mai latin din lume.
Maria Padmakshi șia închis
businessul din Romania pentru a
studia yoga în Bahamas, iar acum
călătorește în jurul lumii în cău
tarea celor mai spirituale și exo
tice destinații.
Delia are suflet indian și pre
dă limba germană în Himachal
Pradesh, atunci când nu se ocupa
de consilierea emigranților prin
trun program al Ministerului
Migrației din Germania.
Daniela a plecat cu o bursă de
studii în India să învețe hindi,
apoi a devenit atașat cultural al
Ambasadei Române din New
Delhi. A luat Africa la pas ca dele
gat al Comitetului Internațional
al Crucii Roșii, iar timp de 7 ani a
desfășurat acțiuni umanitare în
zone de conflict, unde fiecare zi
vine la pachet cu o provocare.

Andreea a plecat pe motor
din Alaska către Argentina cu o ie
bucovineană și o poftă insațiabilă
de a promova o Românie colorată
și veselă.
Maria a plecat în jurul lumii
cu vioara.
Luminița a trăit în triburi din
Amazon, iar Daniela a plecat cu o
bursă de studii pe un an de zile în
Solo, Indonesia.
După ce a lucrat timp de 7 ani
în Maroc în industria hotelieră de
lux, marketing, vânzări și mana
gement operațional, Cezarina a
putut săși îndeplinească visul de
a călători timp de un an de zile în
jurul lumii, însoțită de fetița sa,
Maya, care avea doar 6 ani. „Cred
ca îngrădirea libertății de mișcare
din perioada comunistă a dat
naștere unui popor care a visat o
mare parte din viață, dacă nu
toată viața, la meleagurile despre
care doar citise în cărți. Iar eu, ca
orice român născut în anii ’80, nu
mă dezic de moștenire. Unii o în
cearcă ca pe o terapie, alții din cu
riozitate, eu din amândouă, la
pachet cu șansa prețioasă pe care
io ofeream Mayei de a experi
menta, învăța și aprecia lumea
asta așa cum e ea, fără filtru.“
Cătălina a plecat din Româ
nia pentru că trebuia să ajungă
neapărat în India. Inspirată de
aventurile lui Ibn Battuta, care a
ajuns în statul sud indian Kerala

prin 13421347, Cătălina a străbă
tut tot subcontinentul, ajungând
la recordul de a merge câțiva zeci
de kilometri pe jos dea lungul râu
lui care desparte India de nord de
cea de sud: „Dorința de a mă în
toarce în timp ma făcut să spun da
unei provocări acum câteva luni.
Să mergem pe jos de la vest către
est, prin centrul Indiei; să traver
săm India de fapt, până ajungem la
Marea Arabiei. A fost cea mai fru
moasă nebunie, pentru că nu aveam
voie să luăm nici un mijloc de trans
port, trebuia să parcurgem cam 30
de km pe zi, treceam prin sate, prin
văi, peste dealuri, ne opream în ca
sele oamenilor și urmăream mereu
cursul unui râu, foarte sacru pentru
ei, pe nume Narmada. Cam acolo
am descoperit India autentică,
India care habar nu are cei ăla tu
rist, nimeni nu se uită la televizor și
pe alocuri mai dai și de triburile din
centrul Indiei. Maș întoarce chiar
mâine acolo! Cu un caiet și un pix...
și cam atât. Sau doar cu zâmbetul
pe buze“.
Poate nu ajungi niciodată
acolo unde țiai propus în mo
mentul în care ai pus rucsacul în
spate. Poate va fi înzecit de greu
sau dimpotrivă neașteptat de
ușor. Cert este că nu te vei mai în
toarce niciodată la fel. SDC
Găsește proiectul „Femei pe Drum“
aici: www.desireehalaseh.com
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Liliana Corobca despre Capătul
drumului și Caiet de cenzor la Iași
Miercuri, 28 noiembrie, ora
17.00, la Librăria „Orest Tafrali“
din Iași, va avea loc lansarea ro
manelor Capătul drumului
și Caiet de cenzor, de Liliana Co
robca, ambele apărute la Editura
Polirom, în colecțiile Fiction
LTD, respectiv Ego. Proză.
Vor vorbi, alături de autoare,
Șerban Axinte și Doris Mironescu.

Capătul drumului
Familia Anei Blajinschi, o femeie
de aproape 90 de ani, decide să o
mute pe aceasta la un cămin de bă
trâni. O strănepoată primește mi
siunea delicată de a merge la ea ca
so convingă să accepte această
soluție. Însă vizita ia o turnură
neașteptată când octogenara în
cepe săi povestească fetei despre
perioada de coșmar din tinerețe,
când a fost deportată în stepele
Kazahstanului. După o călătorie

cumplită, alături de mii de oameni
înghesuiți în vagoanele pentru
vite, în timpul căreia a crezut la un
moment dat că șia găsit dragostea,
pentru Ana au urmat zece ani de
viață grea, pe timp de război și foa
mete, însă credința în Dumnezeu
și speranța că va supraviețui iau
dat putere. Străbunica își deapănă
amintirile dureroase, străpunse pe
alocuri de raze de lumină, căci „po
vestea are putere, povestea alungă
necuratul, dar alungă și moartea“.
Bazat și pe mărturii reale, romanul
Lilianei Corobca este o călătorie în
întuneric, cu întâmplări cutremu
rătoare, în care doar în ultimul
moment descoperim ce se află la
capătul drumului.

Caiet de cenzor
Volumul are ca punct de plecare
corespondența fictivă dintre au
toare și șefa Biroului Documente Se
crete din temuta Direcție Generală a

Presei și Tipăriturilor (Cenzura),
care în anii ’70 mergea personal la
fabrica de hârtie să ateste arderea
sau tocarea caietelor de cenzori
(considerate secrete de stat) și care,
înainte să fugă din țară în 1974, a
sustras unul dintre aceste caiete.
Acum, după patruzeci de ani, îl
pune la dispoziția cercetătoarei. În
treaga activitate a unui cenzor –
meserie ingrată, despre care era in
terzis să vorbești – este rezumată
în acest caietjurnal, ce dezvăluie
nu doar structurile instituției cen
zurii, ci și viața de culise, cu fră
mântările, revoltele și culpabiliză
rile celor care decideau soarta
cărților. Sunt doar cinci luni din
viața cenzoriței Filofteia Moldo
vean, dar atât de dense, încât ne
dau imaginea aproape completă a
acestei instituții misterioase. De
profesie cititori și vânători de gre
șeli ideologice, asaltați de sute de
manuscrise, de termene drastice de

predare și sancțiuni amenințătoare,
cenzorii își pierd identitatea și,
măcinați adesea de nevroze și alte
boli, își caută vindecarea inclusiv
prin scris. „Operele“ lor – caietele
de cenzor –, autocenzurate sau nu,
trebuiau obligatoriu să dispară.
Nu sa păstrat nici un asemenea

document în arhive, încât Caietul
de cenzor al Lilianei Corobca este
reconstituit din cenușa tuturor la
un loc. SDC

Întâlnire cu Dan Lungu
la București și Iași:
lansarea romanului Pâlpâiri
Joi, 29 noiembrie, ora 19.00, în
Mansarda Librăriei Cărturești
Verona din București (Str. Ar
thur Pictor Verona, nr. 1315), va
avea loc lansarea romanului
Pâlpâiri, apărut de curând la
Editura Polirom, în colecția
Fiction LTD.

Vor vorbi, alături de autor:
Luminița Corneanu
Cosmin Ciotloș
Fragmente din roman în lec
tura actorului Victor Rebengiuc
Va modera: Mirela Nagâț
Joi, 6 decembrie, ora 17.00, Dan
Lungu își va întâlni cititorii din

Iași, la Cafeneaua Meru (Bule
vardul Carol I, nr. 3).
Vor vorbi, alături de autor:
Bogdan Crețu
Doris Mironescu
Fragmente din roman în lec
tura actorului Horia Veriveș
Va modera: Cătălin Sava
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În primul rând, aș dori să îmi mulțumesc mie
La americani, tocmai sa încheiat
una dintre cele mai frumoase
sărbători – Ziua Recunoștinței.
Tradiția spune că oamenii,
adunați în jurul mesei de sărbă
toare, își exprimă recunoștința
pentru lucrurile bune din viața
lor și pentru cei dragi lor. E ca un
discurs de Oscar, dar pe care în
acea zi de joi îl ține toată lumea.
Mai puțin Snoop Doggy Dogg,
care a ținut un discurs cu câteva
zile înainte și șia mulțumit, pe
larg, lui însuși.
Pe 19 noiembrie, odată cu lansa
rea celui mai nou său album,
Snoop Doggy Dog a primit pro
pria stea pe celebrul bulevard de
la Hollywood. Știrea în sine nu
este spectaculoasă. Dar sa scris
despre asta peste tot în presă,
dintrun alt motiv. Snoop Dogg
șia încheiat obligatoriul discurs
astfel: „Și nu în ultimul rând,
vreau să îmi mulțumesc mie pen
tru că am crezut în mine. Îmi
mulțumesc pentru că am muncit
din greu atât de mult, îmi mul
țumesc pentru că nu miam acor
dat vacanțe, îmi mulțumesc pen
tru că nu am renunțat niciodată,
îmi mulțumesc pentru că întot
deauna am fost generos și am în
cercat să dau mai mult decât

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
primesc. Vreau să îmi mulțumesc
că am încercat să fac mai mult
bine decât rău, să îmi mulțumesc
că am fost eu însumi de fiecare
dată“. Și o traducere aproxima
tivă, mai cuminte, în stilul Irina
Margareta Nistor: „Snoop Dogg,
ești un tip dat naibii“.
Reacțiile presei au oscilat în
tre amuzate, ultragiate și înțe
legătoare. Dar aproape nimeni nu
sa întrebat: de ce ni sa părut atât
de ieșit din comun?
Să îți mulțumești ție însuți
pentru o reușită nu este deloc un
gest obișnuit. O analiză a discur
surilor la Oscar (cu date doar
până în anul 2015) nici măcar nu
inventariază această categorie.
Majoritatea celor care au primit
trofeul au mulțumit colegilor
actori, producătorilor, echipei, re
gizorului sau directorului. Urmează,

cu procente nu foarte diferite între
ele, mulțumirile către mamă, tată,
soț/ soție, copii. În statistică nu
apare și Dumnezeu, separat, dar
apare întrun alt clasament, al „ve
detelor“ cărora li se mulțumește
public. Astfel, lui Dumnezeu i se
mulțumește des la Oscaruri, dar nu
atât de des pe cât i se mulțumește
lui Steven Spielberg.
Să mulțumești propriei per
soane este un tabu, deși nimeni
nu e surprins atunci când facem
opusul: când ne certăm sau ne
acuzăm pe noi înșine, în public
sau în tăcere. Cu toate acestea,
studiu după studiu, arată că felul
în care vorbim cu noi înșine sau
despre noi înșine are un impact
enorm. Cercetări făcute de neu
rologi, care au implicat scanări
ale creierului, arată cât de mult
ne poate motiva sau, dimpotrivă,
demobiliza dialogul nostru inte
rior. Cei care se încurajează cu
voce tare au performanțe mai
bune. Oricine a urmărit un meci
de tenis intuiește acest lucru.
Sportivii de top vorbesc mult pe
teren: se încurajează, își strâng
pumnii, își strigă singuri „bravo!“
și „haide“.
În finala de la Wimbledon din
2014, la scorul doi egal la seturi,
Novak Djoković a luat o pauză și a

De ce trebuie să ﬁm
optimiști de 1 Decembrie
Dacă am reușit să ratăm Anul
Centenar, vom fi oare capabili
să zărim o fereastră de oportuni
tate de care să profităm pentru
viitor? În degringolada totală în
care se scaldă voios România,
asemenea ferestre pot apărea
oricând și, cumva, o putem lua
tot timpul de la început pentru
că pornim foarte de jos.
Nimic nu este așezat în societatea
noastră tot mai divizată, dar asta
înseamnă și că totul este în conti
nuare de construit și de fructificat.
Nu am lipsit nicăieri în ulti
mii doi ani de Iad, timp în care
sa lucrat zi și noapte la întoarce
rea României în epoca de dinainte

de aderarea la Uniunea Euro
peană. În același timp, sunt des
tul de înaintat în vârstă încât să
îmi aduc aminte cum arăta țara
noastră înainte de integrarea în
blocul comunitar și să îmi dau
seama de evoluția spectaculoasă
(la scara unei țări relativ nesem
nificative pe tabloul mondial și
ținută în continuare în sărăcie
din rațiuni politice). Nimic nu
mai seamănă azi în marile sau
mediile aglomerări urbane cu
ceea ce se petrecea în urmă cu, să
zicem, 15 ani. Avem câteva orașe
regionale de succes în țară, lu
mina nu mai vine integral de la
București. Capitala însăși începe
să fie părăsită de românii care își

găsesc un trai mult mai conforta
bil în orașe din Transilvania.
Așa cum se întâmplă pretu
tindeni în lume, nu toată lumea
ține pasul sau are norocul de a be
neficia de pe urma globalizării, a
digitalizării și a avântului luat de
inteligența artificială. Vom mai
avea multe decenii de inegalitate
și de tulburări politice genera
te de aceste discrepanțe, unele
adâncite de contextul României.
Vor mai apărea partide politice și
lideri care vor propovădui dezas
trul și care vor încerca să preia
puterea de dragul puterii, fără a
avea soluții concrete la niște vre
muri altfel foarte zbuciumate. În
același timp, soluțiile colective

mers la baie. Sa uitat în oglindă și
șia spus cu voce tare că poate
câștiga, că este un jucător bun și
că merită să ia trofeul. La câștigat,
iar în interviurile de mai târziu și
a dat credit pentru acel moment în
care sa motivat singur.

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
încep să fie puse în umbră de cele
individuale, iar chiar dacă locu
iești fizic întro țară, asta nu în
seamnă că existența multor locui
tori mai poate fi legată doar de un
spațiu geografic anume.
Din toate punctele de vedere,
România rămâne un fertil teren al
oportunităților și acest lucru nu
va putea fi schimbat nici măcar de
actuala clasă politică de la condu
cere, una rămasă în urma proprii
lor cetățeni din punct de vedere al
mentalității și plină de disperarea
generată de pericolul pierderii
privilegiilor ( în special al averilor
dobândite fraudulos).

Este adevărat, în discursul de
acceptare a trofeului, Djoković nu
șia mulțumit și lui însuși. Gestul lui
Snoop Dogg, făcut atât de aproape
de Ziua Recunoștinței, a fost întra
devăr mai „dat naibii“, dar poate un
deschizător de drumuri. SDC

Acum, după doi ani de Iad și în
preajma zilei de 1 Decembrie, când
sărbătorim o sută de ani de la
Marea Unire, cred că avem mai cu
rând motive de optimism pe ter
men lung. Singurul lucru de care
trebuie să ne îngrijim este să nu ne
pierdem cel mai important reper,
unul care nea fost busolă de în
credere și în neguroșii ani ’90, dar
și după aceea: orientarea pro occi
dentală. Poate nu ar fi rău să ne
luăm un răgaz în apropiata va
canță și să ne imaginăm cum ar fi
arătat astăzi România în afara Uni
unii Europene. Și neam putea face
o idee destul de clară uitândune
spre vecinii noștri din Est, la Repu
blica Moldova. Schimbările de
mentalitate și înrădăcinarea unor
valori nu se petrec peste noapte.
Ceva mai mult de 10 ani ai Româ
niei în UE înseamnă foarte puțin
timp. Chiar și 100 de ani de stat
român modern, la scara istoriei, e
sinonim cu a închide și deschide
ochii în mai puțin de o secundă.
La Mulți Ani, România! SDC
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Filme gratuite pe
YouTube? Ce spuneți?
Pentru a face față giganților plat
formelor de streaming precum
Netflix sau Amazon, YouTube,
deținut de Google, vrea să ia mă
suri și să propună utilizatorilor
filme artistice ce pot fi vizionate
online integral și gratis, anunță
IndieWire, citat de „Premiere“.
Pentru a menține gratuitatea
vizionării, YouTube va cere din
partea utilizatorilor doar răbda
rea de a urmări câteva calupuri
publicitare inserate în film. „USA
Today“ anunță că deja YouTube a
negociat cu studiourile Metro

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Goldwyn Mayer pentru dreptul
de redifuzare a unor filme din ca
talogul acestora. Este vorba de
peste o sută de titluri, printre care
seriile Rocky și Pantera roz, Termi
nator, Blonda de la Drept și altele.
Un playlist cu aceste filme a fost
deja întocmit pe YouTube, dar este
rezervat, deocamdată, numai pen
tru utilizatorii din Statele Unite.
Nu este prima oară când You
Tube pune la dispoziție filme de
lungmetraj pe platformă, o parte a
catalogului Mosfilm fiind deja dis
ponibil încă din aprilie 2011. SDC

The White Album,
oglinda discordiilor
și a neliniștilor
Pe 22 noiembrie s-au împlinit 50 de ani de la lansarea
„albumului alb“ al celor de la The Beatles.
În momentul în care The Beatles
înregistrau The White Album (care
de fapt se numește The Beatles),
formația se afla în agonie, pe dru
mul spre destrămare. Tensiunile
erau atât de mari, încât producăto
rul George Martin recunoștea mai
târziu că nu prea vrea să vorbească
despre acea perioadă, plină de
amintiri dureroase.
„Un album plin de tensiuni“,
își amintește Paul McCartney.
„Eram la apogeul fazei noastre
psihedelice sau abia ne reveneam
din ea. În orice caz, era straniu.
Niciodată nu mai înregistraserăm
un disc cu paturi în studio și cu
oameni care veneau în vizită, cu
întâlniri de afaceri. Au fost multe
fricțiuni. Eram pe punctul de a ne
despărți și asta, în sine, provoca
multe tensiuni.“
George Martin amintește că
tensiunile erau atât de mari încât
„John înregistra întrun studio,
Paul întraltul, iar Ringo și George
făceau naveta între ele“.
În aceeași perioadă, membrii
Beatles aveau deja preocupări tot
mai diverse. George Harrison era
din ce în ce mai pasionat de mu
zica indiană și de misticism, Paul
tocmai își făcea praf relația după
ce logodnica îl prinsese înșelândo,
iar John Lennon trecea printro

schimbare semnificativă alături
de iubita sa Yoko Ono, a cărei
prezență provoca destule ten
siuni în sânul Beatles. Tensiuni
care au intrat și ele în legenda
formației.
„Am rupt trupa când am înre
gistrat albumul“, spunea Lennon
în 1970, întrun interviu pentru
revista „Rolling Stone“. În mod
straniu, înregistrările din timpul
realizării albumului par a spune
o altă poveste și prezintă o trupă
întro altă stare de spirit decât
sa crezut, afirmă Giles Martin,
fiul legendarului producător al
Beatlesilor, iar povestea lui este
susținută și de materiale auxiliare
strânse pe ediția aniversară a dis
cului, lansată în 2018.
Atmosfera de final de The
Beatles rezona în mod straniu cu
schimbările ce se petreceau în ex
teriorul studiourilor; vremuri ne
liniștite, tensiuni sociale și po
litice, războiul din Vietnam și o
eră hippie ce se apropia de sfârșit.
Anul 1968 este anul protestelor
sociale, anul în care sunt asasinați
Martin Luther King și Bobby Ken
nedy, anul în care URSS inva
dează Cehoslovacia. Una dintre
piesele compuse pentru The
White Album avea să fie Helter
Skelter, destinată unei sinistre

faime: din cauza lui Charles Mason,
care a pretins că această piesă,
compusă de McCartney, a fost de
fapt un îndemn pentru el și „fa
milia“ lui să comită crimele care
aveau să încheie, simbolic, „vara
iubirii“ hippie. The White Album
avea să rămână pentru tot
deauna asociat cu această atmos
feră de neliniște și tensiune, așa
cum Helter Skelter navea să își
mai piardă niciodată conotația
tragică.
În ciuda acestor probleme,
The White Album avea să se dove
dească un alt album excelent în
discografia The Beatles. dar care
a fost totdeauna eclipsat de alte
albume precum Sgt. Pepper sau
Revolver. La momentul lansării
însă sa bucurat de mare succes
de public și a urcat direct pe pri
mul loc în topurile de ambele
părți ale Atlanticului. Criticii aveau
să îl aprecieze mai mult după
aceea, în timp.
Astăzi, când semicentenarul
discului este serbat cu o ediție de
lux, The White Album a urcat din
nou pe primele locuri în topurile
britanice și americane, la fel cum
sa întâmplat și anul trecut cu
ediția aniversară a excelentului
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band. SDC
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Bluesul, viu
și nevătămat
Este a șaptea ori a opta oară azi
când ascult un album de blues,
întro stare greu de limpezit în cu
vinte. Și mă întreb ce fibră necu
noscută o fi ascunsă în mine încât
să vibreze la această muzică, una
pe care nimic din ascendența mea
no presupune, nimic din expe
riență nu o susține, nimic din edu
cația celor șapte ani de acasă no
anunța. Am scris cândva că blue
sul este forma disperării. O dispe
rare ce, în cuvinte banale, sună
cam așa: „Mamă, de ce mai născut
și mai lăsat singur pe lume?“. Dar
ce anume din melodie, din ritm,
din pulsație, din flexiunile vocale
te face să urli până la destrămare,
chiar șin gând, cuvinte asemănă
toare celor amintite? Și nu neapă
rat în limba maternă, nici în
engleza pe care unii o consideră
singura acceptabilă pentru blues,
ci în graiul suferinței universale,
deseori mut. Sincer, nu știu, nam
aflat, nu mi sa spus. Să fi uitat?
Mai degrabă nu vreau să știu,
fiindcă nu are importanță decât ce
simți când asculți, murmuri, hău
lești, dănțuiești, fumezi, bei, mun
cești, faci dragoste, pe rând sau
toate deodată!
Buddy Guy – Blues is Alive
and Well (2018, Silvertone/ RCA/
Sony Music) este albumul pe care
nu mă îndur săl scot din player,
azi, 12 noiembrie, de pe la prânz
încoace, spre miez de noapte rece.
Cu fiecare ascultare, pun gheață
în pahar, adaug whisky și privesc
melancolic cum scade licoarea

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
din sticlă, asemeni orelor împu
ținate fără greș, după o socoteală
neștiută, stabilită de CelCareA
Scris Ecuația ce guvernează Uni
versul fără margini. Pe muzica lui
Buddy Guy nu poți să dansezi, nici
să faci sex, nici să fumezi iarbă, nici
să cânți fără să devii ridicol. Dar
poți să bei, să bei cu lingura, cu
paiul, cu paharul, cu sticla, cu bu
toiul sau cu damigenuța! Și nu ai
cum te abține de la asemenea li
bații, când vreo două sau trei pie
se sunt despre băuturi. Una se
cheamă chiar Cognac, unde Buddy
Guy are ca invitați doi chitariști
renumiți și recunoscuți ca bețivi
de anvergură: Jeff Beck și Keith
Richards. Cealaltă piesă cu trimi
tere explicită este Whiskey for
Sale. Dar, la naiba! asta sună ca un
imn paradoxal, numai bun de as
cultat, la volum puțin peste jumă
tate, întro noapte de amor clan
destin, când patul, răvășit sub
cine îl încălzește, scârțâie întrun
apartament de închiriat. O mai fi
vreo piesă alcoolizată, dar so
scriu pea dreaptă: nu mai înțeleg
bine ce ascult, paharul a săltat în

mine destul extract de Kentucky,
așa că sunt confuz.
Albumul numără 15 piese,
ține peste 63 de minute și se
mândrește cu participarea lui
Mick Jagger la muzicuță în piesa
You Did the Crime. Toate compo
zițiile poartă iscălitura lui Tom
Hambridge (singur sau împreună
cu alții), bateristul și producăto
rul întregului disc, mai puțin una,
Milky Muther for Ya, semnată de
Buddy Guy & Red Nelson, și cla
sica Nine Below Zero, lansată de
Sonny Boy Williamson, alt bețiv
notoriu și genial care na cântat
blues degeaba.
Ce mi se pare demn de remar
cat și în cazul acestui disc, la fel ca
în ultimele semnate de Buddy
Guy, e faptul că sună al naibii de
unitar, chiar dacă înregistrările
sunt trase în studiouri diferite din
SUA și Anglia. Și trebuie să admir
longevitatea chitaristului, care își
face un soi de autobiografie în ce
cântă aici, considerânduse, pe
bună dreptate, un tip norocos.
Născut acum 82 de ani în Loui
siana, Guy a știut să se adapteze
fiecărei epoci trecute de la debu
tul târziu, în 1965, și până azi, când
bluesul este un idiom universal
valabil, indiferent de limba în
care se cântă. SDC

Întrun cavou de sub Musée
d’Aquitaine a fost descoperit un
sicriu ce ar putea conține rămă
șițele lui Michel de Montaigne.
Mare filosof al Renașterii fran
ceză, Montaigne a murit în 1592 în
castelul SaintMicheldeMon
taigne și a fost îngropat întro bi
serică din Bordeaux de unde
urmele rămășițelor sale sa pier
dut după Revoluția franceză.
n Autobigrafia Povestea mea a lui
Michelle Obama înregistrează un
succesrecord în Statele Unite,
unde cartea fostei Prime Doamne
sa vândut în ziua lansării în ritm
de nouă cópii pe secundă. Tirajul
inițial de 1,8 milioane de cópii
numai pentru SUA și Canada, a
fost deja suplimentat cu încă
800.000 de exemplare din ediția
cartonată a cărții.
n Muzeele italiene au fost de
acord să trimită la Paris totalita
tea operelor lui Leonardo da Vinci
pe care le dețin, pentru marea ex
poziție care marchează 500 de ani
de la dispariția acestuia. Numai că
noul ministru al Culturii, Lucia
Borgonzoni, vrea acum să revină
asupra deciziei aducând în dis
cuție „interesul național“ și argu
mentul că „francezii nu pot să
aibă chiar tot“.
n George R.R. Martin admite că ar
fi trebuit să termine ultimul vo
lum din saga Urzeala tronurilor,
Winds of Winter, încă de „acum
patru ani“ dar încearcă să explice
de ce îi vine atât de greu să scrie
această carte: „În Winds... mă lupt
de fapt cu zece romane pe care

trebuie să le scriu, câte unul pen
tru câte un personaj, romane ce
trebuie să fie în acord unul cu ce
lălalt – ce sa întâmplat cu Tyrion,
ce sa întâmplat cu Dany, cum se
intersectează aceste povești“. Ul
tima carte a lui Martin, Fire and
Blood, a fost lansată pe 20 noiem
brie, dar criticii nu par să fie
foarte încântați de ea.
n „Îmi pare rău că nam insistat
mai mult pe viața intimă a lui Fred
die, am fi putut merge ceva mai de
parte. Nu știu dacă am reușit să îi
prezentăm prea limpede viața pri
vată“, spune Rami Malek, interpre
tul lui Mercury în filmul biografic
Bohemian Rhapsody.
n Filmul La maison vide al lui Pa
trice Leconte, care ar fi trebuit să
reprezinte ultima apariție la ci
nema a lui Alain Delon, nu se va
mai face. „Din motive prea com
plicate de explicat. Motive ciu
date, idioate“, spune Leconte.
n Legendarul scenariu pentru fil
mul Alien 3, scris de William Gib
son în 1989 și niciodată realizat, a
fost adaptat sub forma unei benzi
desenate la editura Dark Horse
Comics.
n Este posibil ca Marvel Studios
să realizeze o serie avândui ca
personaje principale pe Rocket
Ratonul și pe Groot pentru noua
platformă Disney+. SDC
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Filme la locul lor,
prea la locul lor și
prea pe locul altuia
IULIA BLAGA
FILM
Reușitul afiș al lungmetrajului de
debut al lui Hadrian Marcu
amintește de un gif cu Jacques
Tati urcând și coborând scările
casei din Mon oncle, dar Un om la
locul lui nare nimic din Tati și
nici că șiar fi propuso.
Folosind ca bază de plecare roma
nul optzecist al lui Petru Cimpoieșu
Firesc, filmul e o dramă psihologică
de actualitate despre un bărbat
prins între două femei – o doctoriță
realistă din orașul unde lucrează
(Ada Galeș) și o colegă măritată cu
un coleg de șantier (Mădălina Con
stantin). Nu e greu să îți aduci amin
te de un alt film românesc despre o
situație similară, Pas în doi, de Dan
Pița, ba chiar ar fi interesant să le
pui față în față, insistând pe portre
tul de generație și pe notațiile sociale
distincte. Spre deosebire de muncitorii

anilor ’80, prezentați de Pița astfel
încât filmul să poată trece de furcile
cenzurii, personajul din Un om la
locul lui e o persoană mai degrabă
izolată, al cărei zbucium interior e
mai mult o măcinare lentă. Inginerul
ar putea fi văzut ca reprezentant al
unei societăți atomizate. Așa cum
spune regizorul în interviul acordat
SDC, Bogdan Dumitrache pare făcut
pentru roluri de „oameni torturați“.
Aparatul de filmat îl urmărește în
cadre de multe ori lipsite de miză
dramaturgică sau repetitive, cum
sunt vizitele pe șestache la colega ră
nită întrun accident și care e inter
nată chiar în spitalul unde lucrează
iubita oficială.
Filmul urmărește cu aparent
dezinteres mișcarea lațului care se
strânge în jurul gâtului eroului – iu
bita tocmai a rămas însărcinată –,
dar e interesant că fiecare înaintare
a lațului provoacă o mișcare de pen
dul în reacțiile eroului care se agață
și mai mult de iubita măritată pen
tru a reveni apoi și a supracompensa
în relația cu iubita gravidă. Curios,
deși am văzut filmul de curând, nu
reușesc sămi aduc aminte finalul.
Memoria e subiectivă, dar asta poate
să însemne și că nu contează atât
acțiunea, cât reflectarea ei în psiho
logia personajelor. Un om la locul lui

mi se pare puțin riscat pentru că e
lucrat în cheie minimalistă, când mi
nimalismul sa cam consumat la noi,
dar e probabil un start necesar pen
tru un cineast care se străduiește să
se exprime cât mai sincer.
Văduve/Widows, de Steve Mc
Queen (primul cineast de culoare
care a luat Oscarul pentru cel mai
bun film cu 12 Years a Slave, în
2013), e un consistent și antrenant
film de gen (heist movie) pe care
sunt grefate interesante comentarii
politice și inevitabile – dar nu de
ranjante – accente profeministe,
din moment ce filmul adaptează o
miniserie TV din 1983 despre patru
femei din zone sociale & rasiale di
ferite, care dau o spargere în locul
soților morți. Scris de McQueen îm
preună cu scriitoarea și scenarista
Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Ob
jects), scenariul plasează povestea
în Chicagoul zilelor noastre, unde
violența are mai mereu o compo
nentă rasială, și arată cum politicul
penetrează aproape tot ce respirăm.
Structura foarte mozaicată a poveș
tii, cu flashbackuri neconsumate și
treceri de la un personaj la altul (și
sunt multe personaje) pune în evi
dență amoralitatea contemporană –
de la cea a relațiilor afective până la
viața publică –, singurele personaje

Cum să faci o știre proastă
Încă nu se știe cu exactitate cum
a apărut Gălăzilla. Unii spun că e
o șopârlă de apă care, ajunsă în
Dunăre acum sute de ani, a tot
crescut până la dimensiunea ei
actuală, cam cât trei elefanți
grași, puși unul peste altul.
Alții, mai xenofobi din fire, sunt
ferm convinși că este o creație a oa
menilor de știință din Budapesta,
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care a fost trimisă în aval, să ne ni
micească neamul. Oricare ar fi
explicația, un lucru e clar, Gălă
zilla e o dihanie a naibii de mare.
Iese din Dunăre cam o dată la
o sută de ani, ca să facă mișcare și
să sperie populația din Galați. Că
nu e ca și cum se poate face una
fără cealaltă. Na, oricât ai fi de cu
rajos, nu poți să nu o rupi la goană.
Se pare că ieri ia venit sorocul
săși facă plimbarea.
Grrrraaah, brrraaah, sunt
Gălăzilla, vă halesc! Sau, mă rog,
bolborosea ceva pe limba lui rep
tilească și sigur se dădea mare și
tare, că el este cel mai șmecher

din Dunăre și, dacă vrea, scufun
dă bacul.
Așa cum era de așteptat, mul
țimea de oameni a început să alerge.
Evident, câteva echipe de reporteri
de televiziune alergau și ele, ceea ce
nu putea decât să ungă orgoliul de
șopârloi secular al vedetei cu solzi. Își
calcula acum momentul ideal pen
tru a executa pirueta lui preferată, aia
cu coada pe oblic, ca un bici, întro
mișcare în semireluare, ca la un ge
neric de film. Mulțimea părea destul
de densă acum. Acum! Brrrrrraaaaah,
mâncavaș oasele voastre, că eu sunt
adevăratul șef al apelor curgătoare și,
dacă vreau, mă vărs în mare!

oneste fiind cele patru eroine (inter
pretate de Viola Davis, Michelle Ro
driguez, Elizabeth Debicki, Cynthia
Erivo), care demonstrează inteligent
că nu sunt același lucru cu imaginea
lor. Până la urmă, nici Widows nu e
ce pare a fi, un simplu film de gen.
Viola Davis e foarte bună, dar Ro
bert Duvall ar putea primi o nomi
nalizare la Oscar pentru rol secun
dar. Chiar și nefeministele vor ieși
înviorate de la acest film despre pu
terea femeii de a răzbate.
ANTICLIMAX
Noua jucărie a copilului teribil Gas
par Noé nu e chiar genul de film de
la care să ieși înviorat. Unii critici îl
socotesc cel mai bun film al lui, alții
nu. Dincolo de meșteșugul tehnic
prin care își urmărește personajele –
niște dansatori din anii ’90, a căror
petrecere basculează întrun coșmar
LSD întrun fel de hală părăsită, de
accentul pus pe improvizație –, de
scenele coregrafice de o vitalitate
extraordinară (singurele regizate
din film și singurele memorabile) se
află pretextul unui joc lipsit de nara
țiune și spontaneitate (interpreții
sunt buni dansatori, nu și foarte buni
actori, plus că sunt lăsați liberi). Deși
filmul se numește Climax, nu există

E cu putință ca un oraș întreg
să fi orbit subit? Pe deasupra, e cu
putință să fi orbit și surzit, conco
mitent? Alo, Galați, ție bine? În
loc să fugă de dihanie, fugeau pe
lângă ea, de parcă nici nu ar fi
existat. Răgea săracul Gălăzilla din
toți rărunchii, dar nimeni nu părea
să îl audă. De parcă un vrăjitor pus
pe șotii ia făcut o farsă și la trans
format întro monstruozitate mută
și invizibilă. Dar mută nu putea fi,
că răgea de nu își mai suporta pro
priile vorbe. Iar când sa apropiat
de Shopping City, șia văzut, fără
doar și poate, reflexia în geamuri.
A început să alerge în jurul mul
țimii de oameni, să facă tumbe ca
un cățel de circ, să imite sirena
pompierilor, dar ce nu a făcut? Oa
menii, nimic, domnule, nimic! Cu

nici o creștere energetică, acțiunea
nu progresează până la un vârf, la o
apocalipsă inevitabilă, ci de la un
punct încolo toată lumea o ia razna
și o ține așa până la final.
Fac un fel de comparație în avans
cu The House that Jack Built, pe care
tot Independența Film îl aduce la în
ceputul anului viitor. Nu e considerat
cel mai bun film al lui Lars Von Trier,
dar, când ești genial, până și un film
mai puțin împlinit spune ceva. Poate
nam eu glandă pentru Noé, dar nicio
dată nu mi sa părut un cineast de
prima ligă, și nu pentru că ține să pro
voace, ci pentru că nu are consistență.
Sunt convinsă că există în dorința lui
de a face cinema o nevoie de auto
cunoaștere prin toate mijloacele po
sibile (și a avut tot felul de experien
țe – psihedelice, bahice etc.), dar cu
Climax rămâne la nivelul unui delir
colectiv cu nerealista pretenție de a
ilustra natura umană. Nu poți lua
decât ca ironice inserturi ca „Viața este
o imposibilitate colectivă“ (din aceeași
paradigmă cu trimiterile la stilistica
lui Godard), dar și ironia asta e fără
rost. Climax e un film făcut parcă în
transă, deși nu asta ar fi problema, dar
faptul că e un film urât și neplăcut tu
turor simțurilor nu face din el un film
bun. Nu e obligatoriu ca un film săți
facă rău fizic pentru a fi valoros. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
toții se îndreptau spre un loc în
care niște muncitori, dorind să
scape de apa dintro groapă, o sco
teau cu lopata și o cărau cu roaba.
Glumesc? Întrebați, vă rog,
orice gălățean, dacă la văzut pe
Gălăzilla. Apa din roabă, însă, a
fost subiect național. SDC

