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Cărți numai bune de citit 
în vacanța de iarnă
Se apropie o perioadă de relaxare, odată cu vacanța de final de an și pe-
rioada Sărbătorilor de iarnă. Indiferent dacă rămâneți acasă sau evadați
pentru câteva zile din agitația cotidiană, contează să fiți înconjurați de cei

dragi și să aveți o carte bună la voi. Sau mai multe. Pentru zilele, diminețile
sau serile tihnite de care să vă bucurați, am încropit pentru voi o scurtă
listă cu recomandări de lectură dintre noutățile apărute la Editura Polirom. 

l Colecția Fiction LTD

Noul volum al Florinei Ilis este, precum cartea
lui Moise, un „recensământ“ al unui popor
aflat pe drumul prin pustiul adesea ostil al
unei istorii potrivnice. Construit pe structura
Numerilor – carte despre ascultare și răzvră�
tire, despre pocăință și binecuvântare –, ro�
manul este o sinecdocă a destinului României,
ambiționându�se să cuprindă cât mai multe
evenimente cruciale ale secolului XX și să sin�
tetizeze o etnoistorie perfect verosimilă. Printr�o
tehnică insolită, naratorul, el însuși personaj,
își provoacă personajele să�și depene aminti�
rile pentru a reconstitui un arbore genealogic
secular, adânc înfipt în pământ, plăsmuit din
imaginație, pe ramuri cu nume pe care istoria
nu le�a înregistrat, cu destine intersectate,
aflate sub semnul iubirii, al bucuriei, al naș �
terii și�al morții, dar și al trădării, al minciunii
și compromisului. 

Cartea numerilor,
de Florina Ilis

l Colecția Biblioteca Polirom. Actual
Traducere din limba polonă și note de
Cristina Godun

Trei femei singure, care par mereu că
fug de ceilalți, își caută împlinirea emo �
țională. Experiențele prin care trec sunt
obișnuite, anodine, și atunci încercările
de a se regăsi încep din nou, în aceeași
singurătate: vrând cu orice chip
recunoașterea individualității lor, în�
cearcă o soluție paradoxală: își abando�
nează soț, părinți, rude și se lasă îm� 
pin se către o viață nomadă: cea mai în

vârstă, Parascheva, după ce�și pără �
sește soțul și e părăsită, la rândul ei, de
iubit, se izolează în iubiri trecute. Fiica
ei, Ida, divorțată și ea, duce o viață iti�
nerantă: este ghid turistic în Europa.
Maia, fiica Idei, își crește singură fiul,
neîncrezătoare în bărbați, și călătorește
prin lume. 

Cele trei biografii alcătuiesc îm�
preună un roman al căutării, al consen�
sului pe care, până la urmă, cele trei
protagoniste nu�l ating. Vor descoperi
însă ceva ce le împacă cu ele și cu lumea
de care fug fără oprire: compasiunea. 

l Colecția Biblioteca Polirom. Actual
Traducere din limba franceză și note de 
Mădălin Roșioru

Mecanica haosului, de Daniel Rondeau, o sinteză po�
lifonică și monumentală a tuturor preocupărilor an�
terioare ale lui Rondeau, dar și radiografie exactă,
spectaculos romanțată, a situației geopolitice actuale,
împletește savant poveștile mai multor personaje:
Grimaud, Habiba, Bruno, Rifat, Rim, Jeannette, Levent,
Emma, Sami, Moussa, Harry. Cu suspans de roman
polițist și exotism de jurnal de călătorie, între Paris,
Londra, nordul Africii și Orientul Mijlociu, făcând
turul Mediteranei, atingând teme de mare actualitate
și interes jurnalistic precum terorismul, politica, serviciile secrete, migrația ilegală,
lumea interlopă, războiul sau traficul de droguri, tot atâtea fețe ale răului, dar și iu�
birea, prietenia sau moartea, romanul descrie, cu precizie și chiar cruzime de reportaj
filmat cu camera ascunsă, lumea noastră debusolată, zvâcnirile recente ale unei Istorii
implacabile, în care totuși supravie țuiește, surprinzător, un licăr de speranță.

Ultimele povestiri, 
de Olga Tokarczuk

Mecanica haosului, 
de Daniel Rondeau

Integrala Maigret IX,
de Georges Simenon
l Seria Maigret
Traducere de Nicolae Constantinescu

Integrala Maigret IX, de Georges Simenon, o
serie integrală în 10 volume care conține nu
mai puțin de
75 de romane
și 28 de poves�
tiri ce îl au ca
protagonist pe
unul dintre cei
mai celebri de�
tectivi și toto�
dată unul dintre
cele mai memo�
rabile perso�
naje ale litera
turii franceze
din secolul tre�
cut, comisarul
Maigret.
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l Colecția Biblioteca Polirom.
Esențial
Traducere din limba rusă 
de Adriana Nicoară și Leonte
Ivanov

Ruslan cel credincios. Povestea
unui câine de pază, de Gheorghi
Vladimov, un roman cu tentă ale�
gorică, concentra ționar, povestea
unui ciobănesc caucazian folosit
drept câine de pază într�un lagăr
de concentrare sovietic. 

Viața lui e condusă de reguli
stricte și ceea ce�l caracterizează

mai presus de orice este devota�
mentul. Odată cu închiderea lagă�
rului, pentru că nu mai e nevoie
de el, stăpânul (unul dintre gar�
dieni) încearcă să�l ucidă. Dar Ru�
slan se ferește din calea morții și
rătăcește prin taigaua siberiană. 

În cele din urmă va înțelege
cu durere că stăpânul l�a trădat;
va găsi însă un alt stăpân, o si�
luetă zdrențăroasă care se dove �
dește a fi un fost prizonier din
lagăr. povestea unui popor inca�
pabil să se desprindă din ghearele
persecuției. 

Ruslan cel credincios. Povestea unui
câine de pază, de Gheorghi Vladimov

Roata plăcerilor, 
de Valeriu Gherghel
l Colecția Plural

Într�o epocă în care cartea este ignorată din ce în ce mai mult, Valeriu
Gherghel face o apologie a lecturii ca mod de viață, aducând în sprijinul

său experiența în acest domeniu a unor nume
însemnate din istoria literaturii sau a filosofiei,
de la Petrarca, Epictet sau Montaigne până la
Flaubert, Cioran sau Borges. De ce să citim? „De
ce nu?“, răspunde autorul. „Într�o lume lipsită
de orice haz, cartea înseamnă de cele mai multe
ori o plăcere în plus sau, și mai bine, singura
plăcere pe care și�o pot permite cei mai mulți
dintre muritori. Nu�i un lucru de ignorat. Viața
omului normal este cenușie și, adeseori, lipsită
de orice bunăvoință. O bucurie, oricât de fra�
gilă, nu strică.“

l Colecția Biblioteca Polirom. Actual
Traducere din limba spaniolă de Eugenia Alexe
Munteanu și Dan Munteanu Colán

Falcó este o istorie captivantă despre lupte pentru pu�
tere, violență, loialitate și pasiune. În toamna anului
1936, într�o Europă cuprinsă de frământări, Lorenzo
Falcó, fost contrabandist, spion lipsit de scrupule și
agent în serviciile secrete, primește sarcina de�a se in�
filtra într�o misiune complicată, ce ar putea schimba
cursul istoriei Spaniei. Împreună cu frații Montero și
cu Eva Rengel, care îi vor fi tovarăși și – posibil – vic�
time, Falcó se lansează într�o serie de aventuri palpi�
tante în această lume unde viața se scrie trădare cu
trădare, unde e din ce în ce mai greu să deosebești
prietenii de duș mani și unde nimic nu este ceea ce
pare. Arturo Pérez�Reverte împletește magistral rea�
litatea cu ficțiunea în această poveste al cărei erou fas�
cinant este demn să intre în galeria celor mai mari
spioni și aventurieri din istoria literaturii.

l Colecția Biblioteca Polirom. Actual
Traducere din limba engleză de Carmen Toader

Artistul Begbie, de Irvine Welsh, o carte dinamică și
captivantă, cu o construcție de roman polițist, care
îl readuce în prim�plan pe terifiantul bătăuș Fran�
cis Begbie din Trainspotting. Jim Francis trăiește o
viață de vis: locuiește în California împreună cu tâ�
năra lui soție, are două fetițe încântătoare și este un
artist de succes. Terifiantele lui sculpturi și picturi,
în care vedete hollywoodiene apar mutilate inge�
nios, sunt la mare căutare, iar Jim și soția sa, Mela�
nie, par perechea perfectă. Numai că artistul Jim
Francis are un trecut întunecat, pe care l�a lăsat în
urmă în Scoția. Atunci când se întoarce în Edin�
burgh pentru a lua parte la înmormântarea unui fiu
dintr�o relație mai veche, toate lucrurile de care a
încercat să scape îl copleșesc dintr�odată.

l Colecția Junior
Traducere din italiană de Corina Anton, cu ilustrațiile autorului

Într�o iarnă cumplită din negura vremurilor, din falnicii munți
sicilieni (care astăzi nu mai există!), flămânzi și înfrigurați, urșii
coboară printre oameni. Îi conduce regele lor, Leonte, care
nădăjduiește în taină să�și regăsească fiul pierdut. Pe urși îi
așteaptă o călătorie aventuroasă, plină de neprevăzut și răstur�
nări de situație, presărată cu bătălii, popasuri în castele
înfricoșătoare și întâlniri cu monștri. Și, în fine, intrarea în marele oraș cu palate de marmură,
grădini înmiresmate și turle aurite. Va reuși bravul Leonte să�l găsească pe ursulețul Toni? Și
cum se vor împăca oamenii și urșii în noua lor viață împreună?

Bezna. Povestitorii din conacul 
lui von Veltheim, de Flavius Ardelean
l Colecția Junior

Bezna. Povestitorii din conacul lui von Veltheim, de Flavius Ar�
delean, cu ilustrații de Ecaterina G., o poveste despre prietenie
și curaj, despre răul deghizat în bine și despre binele cu chip de
rău; o carte despre puterea cuvintelor și despre magia basmelor.
Când Bezna pune stăpânire pe întreg ținutul, copiii sunt salvați
și aduși la conacul lui Arnim von Veltheim, singurul loc neatins
de ceața vâscoasă și periculoasă. Căci copiii nu sunt niște copii
obișnuiți, ci Povestitori cu har, adunați la un loc pentru a alunga
Bezna din lume. Seară de seară, ei se adună la îndemnul lui
Arnim și dau naștere Luminii, citind în imensa Bibliotecă din
cărți culese din toate colțurile lumii. Însă când Ardei și cățelul
său credincios, Iute, ajung la conac, descoperă că nimic nu e ceea
ce pare și că harul lor de povestitori e un cuțit cu două tăișuri.

Artistul Begbie, de Irvine Welsh Falcó, de Arturo Pérez-Reverte

Vestita invazie a urșilor 
în Sicilia, de Dino Buzzati
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Tămbălău mare pe Bătrânul
Continent, cu revolta vestelor
galbene și Brexit�ul indecis, tăm�
bălău mare și peste Ocean, unde
din ianuarie se pregătește coabi�
tarea democraților cu Donald
Trump. Tămbălău mare și în Ro�
mânia, ca de obicei, din cu totul
alte motive decât cele ideologice
sau economice.

Nimic nu mai seamănă cu scena
mondială din vremea președinției
lui Obama. Regulile se rescriu
peste noapte, politica tradițională
pare să�și fi atins limitele în so �
cietăți în care informația circulă
cu viteza sunetului, iar opiniile se
formează, prin intermediul rețe �
lelor sociale, cu viteza luminii. 

În Franța, Macron a trecut de
la statutul de băiat bun la rolul

tradițional pentru Republica
Franceză de președinte hulit și
neputincios. În nici doi ani! Elec�
toratul francez a repudiat la ulti�
mele alegeri și dreapta, și stânga
tradițională și a părut că a dat
țara pe mâna unei soluții de labo�
rator. Acum îl repudiază și pe
„salvator“. 

În SUA, grobianismul politic
face agenda, iar președinția lui

Donald Trump, în ciuda persona�
jului colorat și habarnist într�ale
politicii mondiale sofisticate,
merge mai departe și nu este ex�
clus să�l vedem câștigând și un al
doilea mandat, dar schimbând
total leadershipul american față
de ultimele decenii. Din ianuarie,
odată cu instalarea noului Con�
gres, în Camera Repre zen tanților
majoritatea o vor avea democrații
și vom asista, cel mai probabil, la
meciuri neîntrerupte care vor
adânci și mai departe preocupa�
rea establishmentului american
pentru temele strict domestice, în
vreme ce Europa se apropie cu
pași repezi de haos și în cele mai
consolidate demo crații.

Și Theresa May a ajuns o cari�
catură de premier, după ce „Brexit
could not mean Brexit or could

not mean anything at all“ (Brexit�
ul ar putea să nu însemne Brexit,
după cum ar putea să nu mai în�
semne nimic). 

Ca și Macron, un lider cu legi�
timitatea strivită la el acasă, May
nu mai poate reprezenta un inter�
locutor valabil pentru liderii eu�
ropeni de la care așteaptă un
mi racol pentru a vinde cetățe �
nilor britanici iluzia că au făcut „a
big deal“ (sau o mare scofală) prin
ieșirea din UE. 

Cum spuneam, politicul tra �
dițional a întrat într�o fundătură
incredibilă, e aproape imposibil
să mai poți da un răspuns care să
fie valabil atât pentru acea parte
a societății care se simte lăsată în
urmă de mondializare și de pro�
gresul tehnologic ori de schimbă�
rile cauzate de fenomenul migrației,

cât și pentru acea parte progre�
sistă, profund tehnologizată, glo�
balizată și care se aprinde extrem
de ușor prin arma social media.

Rețelele de socializare, pe de
altă parte, par să fi produs o ase�
menea diversificare și democrati�
zare a temelor de dezbatere, încât
democrația clasică pare să nu
aibă armele necesare pentru a o
gestiona. 

Problema este că, realist, so �
luțiile nu prea le are nimeni, iar
riscul este ca cetățenii să își
arunce în mâinile unor autocrați
țările și să ne reîntoarcem la mo�
dele autoritariste. Care doar vor
arunca societățile și mai tare în
haos. Și în frică. Totul întâm�
plându�se totuși într�una dintre
cele mai faste perioade din istoria
umanității. SDC

Cum devin eroii salvatori simple
caricaturi și cine râde la urmă mai bine?

1.

Am văzut un film cu o stație
spațială care putea să controleze
starea vremii. Și m�am gândit 
că�i doar o problemă de timp să
facă „ăștia“ așa ceva. Și pe urmă
m�am gândit ce s�ar întâmpla în
România dacă am avea o aseme�
nea stație. 

Ce scandal ar ieși vara între româ�
nii care vor vreme frumoasă ca să
meargă în concediu și cei care vor
să plouă ca să crească păpușoii.
Ce iureș ar ieși pentru a pune
mâna pe fulgere, ca să poți trăsni
când, cum și pe cine vrei din
senin. Fiecare ar încerca să se în�
vârtească cumva – mai cu o mită,
mai cu pilă la un neam sau o
veche cunoștință din tinerețe – să
aibă acces discreționar la starea
vremii pentru ograda și interesele
lui personale. Ce referendum cu
bucluc ar fi ca să stabilim dacă

rămânem pe patru anotimpuri sau
pe unul singur – și care? – conti�
nuu. Ce măcel politic ar fi ar fi
între partide, ca să se poată lăuda
electoratului că ei și doar ei au dat
vreme bună, ce încăierare, legi și
ordonanțe și curți constituționale
ca să se hotărască cine controlează
vremea: Președintele, Parlamentul
sau Justiția? 

În fine, aproape că m�am spe�
riat. Ferească Dumnezeu să in�
ventăm noi așa ceva!

2.

Antena 3 se laudă cu mari au �
diențe. Mulți spun că are un im�
pact năucitor asupra unei bune
părți a celor care se uită la ei. Dar
mie mi se pare că dovada cea mai
evidentă a impotenței lor e știrea
zilnică despre ce�a mai zis „profe�
sorul Dan Voiculescu“. Oau de 
ani de zile, indiferent de agenda
zilei. „Profesorul Voiculescu“ 

este expus ca Ceaușescu pe vre�
muri la canalul de știri care chi�
purile beneficiază de cea mai
ma re audiență pe segment. Cu
impact zero asupra audienței.
Mă  rog, zero virgulă zero, zero,
zero, unu... 

Mă gândesc, hai, fraților,
chiar nu suntem o nație de cre�
tini, cum cred ăștia de la marele
canal de știri. Dacă „profesorul
Voiculescu“ iese la vot, benefici�
ind de cea mai bună expunere tv
din ultimii 10 ani, ia bătaie și de la
un șofer de tir, candidat indepen�
dent. Da, lumea se uită la Antena
3, dar ca la circ, vede știrea cu
„dom’ profesor“ ca pe cea cu un
urs panda născut să moară în cap�
tivitatea grădinii lui zoologice.

3.

Uneori, când ies la țigară pe pris �
pă, înhaț la întâmplare o carte din
bibliotecă. Și regăsesc Legendele

faunei la români, cu niște bijute�
rii de proze scurte, spuse de oa�
meni simpli. Nu mă pot abține să
vă repovestesc una:

Iureș între om și șoarece, 
că animalul dă iama în sacii cu
grâu.

— Fratele meu, zice omul, 
eu înțeleg că nu te poți abține,
ești și tu un suflet amărât pe pă�
mânt, ai nevoie să mănânci. Și
nici măcar nu�mi aduci mare pa�
gubă. Dar, bă, nu�mi roade sacul,

că�mi mai trebuie și�altădată.
— Păi, cum facem ca s�o dăm

la pace?
— Eu zic așa: las sacul dezle�

gat, tu intri, mănânci cât trebuie,
dar nu�l mai rozi. Clar?

— Clar, nene, ca lumina zilei.
Batem palma.

După vreo câteva zile, iar
sacul ros. Omul se supără așa de
tare că nici nu mai stă la cioace
cu șoarecele. Merge direct la ju�
decată în fața lui Dumnezeu.

— Bă, șoarece, acum nu știu
cum să�ți spun – îi bate obrazul
Dumnezeu –, dar e cam de neam
prost ce faci. Ăsta te�a lăsat să
trăiești cinstit, iar tu îi strici lu�
crul omului.

— Doamne, iartă�mă – zice
șoarecele –, dar mie�mi place să
trudesc pentru mâncarea mea,
nu s�o primesc de�a gata, fără su�
doarea frunții. Că, altfel, de ce
mi�ai mai dat dinții ăștia frumos
ascuțiți? SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Controlul vremii, Antena 3 și o legendă

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!



Săptămâna trecută tocmai in�
tram, ca tot românul, într�un su�
permarket, când un agent de
pază care stătea imediat după
ușile glisante mi se adresează pe
un ton semiconfidențial: „Să știți
că nu merge plata cu cardul. 
A căzut sistemul“. 

Cum aveam la mine, ca tot românul
de modă veche, o mână de bani
gheață, am dat din cap înțelegător
și am împins căruciorul mai de�
parte. În spatele meu l�am auzit pe
agentul în uniformă maronie repe�
tându�și mantra zilei următorilor
intrați: „Să știți că nu merge plata
cu cardul. A căzut sistemul“. Proba�
bil asta era misiunea lui de pe or�
dinul de zi și m�am întrebat de câte
sute sau chiar mii de ori o să repete
cuvintele alea până ce iese din tură.

Apoi însă m�am gândit la toți
oamenii s�au dezobișnuit să mai

poarte bani lichizi în portofele și
vor fi intrat acolo doar cu cardu�
rile în buzunar, fiindcă un super�
market nu e totuși Poșta Română,
unde încă nu poți plăti cu cardul –
un supermarket e o extensie a Oc�
cidentului în țara asta aspirantă
la modernitate. Iar în Occident
banii lichizi aproape că au dispă�
rut sau, oricum, nu se mai poartă.
Numai că la noi, uite, mai cade sis�
temul și asta e, ce să�i faci? Even�
tual cauți un bancomat pe un�
deva pe�aproape, verifici dacă

funcționează – că și�aici se mai
întâmplă accidente – și scoți o
mână de bancnote, cu care te în�
torci la supermarket. Iar faptul că
în povestea mea supermarketul
era undeva în zona periurbană,
iar primul bancomat se găsea la
vreo cinci�zece kilometri, nu are
mare importanță, doar toată lu �
mea are azi mașină, nu?

Cu atâtea gânduri în cap, am
ajuns repede la casă. Am plătit și,
de dragul conversației umani�
zante, am întrebat�o pe vânză�
toare: „Deci cu cardul nu se poate,
așa�i?“. „Da“, mi�a zis ea, „a căzut
sistemul“. Apoi, pe un ton confi �
dențial (nu știu de ce), a conti�
nuat: „E de la ăștia, de la ENEL. Ne
tot cade rețeaua. Pornește, iar se
oprește, iar pornește“. „Aha“, am
co mentat eu cu înțelepciune.

Și�atunci mi�am amintit o
informație citită recent. Cei de la

Transelectrica au anunțat că re �
țeaua de transport a energiei elec�
trice a ajuns într�o situație alar� 
mantă: liniile de înaltă tensiune
sunt aproape toate în stare proas �
tă, iar o bună parte din transfor�
matoare stau și ele să cadă. Nici
nu�i de mirare, fiindcă aproape
jumătate din ele datează din pe�
rioada comunistă. Numai că in �
vestițiile care ar trebui făcute
pentru înnoirea și modernizarea
rețelei de transport cer bani mulți,
iar anul ăsta toate marile compa�
nii cu capital majoritar de stat, in�
clusiv Transelectrica, au fost obli �
 gate să transfere o parte cât mai
mare din venituri la bugetul de
stat, ca să acopere găurile făcute
de măririle de salarii. Deci nu�i de
mirare că din când în când mai
cade sistemul. Să vedem ce�o fi
când o cădea de tot.

Fiindcă la noi sistemele cad.
Ce e vechi cade pentru că e vechi,
iar ce e nou cade pentru că e lipit
peste vechi sau e făcut în stilul nos�
tru vechi. E o trăsătură esen țială a
României moderne – sau eterne:
oricât ne străduim să facem totul

ca la ei, mereu iese ca la noi. Avem,
de exemplu, un sistem de asigurări
de sănătate informatizat, ca în
orice țară civilizată, cu carduri de
sănătate, dosare electronice, rețea
centralizată. Atâta doar că rețeaua
asta scârțiie din încheieturi, dă
mereu erori, iar din când în când –
adică destul de des – se blochează
cu totul. Atunci medicii înalță
neputincioși din umeri, le explică
oamenilor că nu le mai pot da
rețete compensate, că nu�i vina lor,
și folosesc și ei propoziția aceea
bine�cunoscută. 

Propoziția asta scurtă și seacă
ne definește atât de bine, încât ar
trebui pusă pe frontispiciul tutu�
ror instituțiilor publice de la noi,
de la Casa Poporului sau a cui o
mai fi azi până la primăriile de co�
mună de pe întinsul frumoasei
noastre patrii. Eu aș pune�o în
primul rând la punctele de in�
trare în țară, pe niște panouri în
culori vii, scrisă cu litere mari și
îngroșate, în câteva limbi de
circulație internațională: „Bine
ați venit în România! A căzut sis�
temul!“. SDC
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A căzut sistemul

Săptămâna viitoare va fi dezbă�
tută în Parlament moțiunea de
cenzură a opoziției. Votul va fi
dat cu doar câteva zile înainte de
Crăciun, când toată lumea e cu
gândul la sarmale și la zilele li�
bere oferite de guvern.

Are șanse moțiunea să treacă?
Când scriu aceste rânduri, nici
una. Nu pentru că moțiunea ar fi
prost scrisă, nici măcar nu con�
tează faptul că ea vine la pachet
cu colindele lui Hrușcă de Cră�
ciun. Dar nu s�a copt încă majori�
tatea care să trântească guvernul.

Oricât de mult l�ar huli pu �
ciștii din PSD pe Dragnea, nu văd
cum oameni ca Tudose, Firea, Cio�
lacu sau Stănescu și�ar da jos pro�
priul guvern. De ce s�o facă? Dra�  
gostea față de privilegiile puterii e
mai mare decât ura față de Drag�
nea. Da, plecarea Vioricăi Dăncilă
de la Palatul Victoria ar ușura mi�
siunea grupării rebele din PSD de
a�l înlătura pe Dragnea. Dar ce
câștigă oamenii înși rați mai sus
fără un guvern PSD? Până una�
alta, cu sau fără Dragnea la butoa�
nele partidului, în județele pe care le
păstoresc ei tot baroni rămân. Sunt cei
mai influenți pesediști ai locului, ei

decid cine ocupă posturile în de�
concentrate. Pentru oamenii ăștia,
unii cu 15 sau 20 de ani de politică,
ciolanul e unicul scop. Nu contează
cum, cu cine și care e prețul. Mai
țineți minte când PSD a intrat la
guvernare alături de PDL în vre�
mea lui Băsescu? Se iubeau oame�
nii ăia? În multe județe, șefii celor
două partide și�ar fi scos ochii la
propriu dacă ar fi rămas singuri în
aceeași încăpere. Și totuși au în �
ghițit broscoiul, vorba pedelistului
Ioan Oltean de la Bistrița.

Dar să revenim la moțiune.
Adică la voturile lipsă, vreo 50 la
număr. Opoziția, care dă semne
de înviorare în ultima lună, ar tre�
bui să negocieze voturile disiden �
ților din PSD. Dar e dispus USR
spre exemplu, partidul cel mai ra�
dical anti�PSD, să discute cu vreo
tabără din PSD? Iar dacă am pre�
supune că da, dacă s�ar deschide
o punte de comunicare, cu cine să
negociezi? Cu Stănescu sau cu
Firea? Cine�i liderul grupării an �
ti�Dragnea din PSD? Și ce să le
promiți acestor oameni? Că le dai
un minister cheie? Sau că păstrezi
majoritatea PSD, așa cum vor unii
social�democrați dispuși într�un
final să�l sacrifice pe Dragnea?

Fără negocieri cu opoziția, ni�
meni din PSD nu va vota moțiu �
nea. Pentru că nici un pesedist nu
va vota căderea Vioricăi Dăncilă
ca să�l aducă pe Ludovic Orban la
Palatul Victoria. Aici este cheia
moțiunii de săptămâna viitoare.
Dacă se desprinde o soluție post�
moțiune înainte de votul din Par�
lament, atunci da, ar fi o șansă,
dacă nu, atunci moțiunea va pica
la diferență mare de voturi.

Ar fi trebuit să aflăm, măcar pe
surse, despre tot felul de scenarii,
despre întâlniri de taină între opo �
ziție și oameni din PSD. Altfel, arit�
metica parlamentară îi va da din
nou câștig de cauză lui Dragnea. 

Foarte probabil, vom face Reve�
lionul tot cu Dăncilă premier. Între�
barea e cât mai rămâne actualul
guvern? Și ce se va întâmpla cu
Dragnea. Pe termen scurt, liderul
PSD primește o gură de oxigen. Cât
să treacă sărbătorile, posibil și iarna.

Dar veștile proaste abia acum
urmează pentru liderul social�de�
mocrat. Intrăm în anul electoral,
cu alegeri europene și preziden �
țiale. Și cu promisiuni abracada�
brante ale guvernului PSD care
vor trebui onorate. Cu alte cu�
vinte, vine scadența. Bugetul a fost
amânat pentru începutul anului
viitor, iar din ce auzim cifrele nu
se închid, pentru că nu poți chel�
tui în neștire, fără să și ai de unde
scoate sumele respective. ALDE
cere bani mai mulți pentru pro�
priile ministere. Pensiile vor tre�
bui majorate, iar baronii locali
PSD abia așteaptă ca promisiunile
fără număr de la Dragnea să se
transforme în realizări în județele
pe care oamenii ăștia le conduc. 

Presiunile politice vor crește,
pentru că așa se întâmplă mereu
pe măsură ce se apropie alegerile.
Partidele devin mai radicale, lide�
rii politici se înfierbântă. Vine 

întâlnirea cu electoratul, iar ei 
n�au cu ce intra în campanie. Nu
dinspre opoziție va spori presiu�
nea, ci în PSD jocurile vor fi mult
mai dure. Iar Dragnea nu prea mai
are ce oferi. Nici măcar nu stă bine
la încredere, pentru a fi o locomo�
tivă pentru partid. Vor ieși la su �
prafață inclusiv parlamentarii PSD
care acum stau ascunși prin sediile
de partid. Dacă PSD nu va reveni
până la mijlocul anului viitor la
peste 30 la sută în sondaje, nu cred
că Dragnea va mai putea rezista,
indiferent de jocurile pe care le va
mai face. Moțiu nea de acum va
pica, dar lucrurile se vor schimba
radical anul viitor. Posibil ca buba
să se spargă taman în perioada în
care România va deține preșe �
dinția Consiliului Uniu nii Euro�
pene. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Oricât de mult l-ar huli puciștii din PSD
pe Dragnea, nu văd cum oameni ca 
Tudose, Firea, Ciolacu sau Stănescu 
și-ar da jos propriul guvern. 

Când va pica guvernul lui Dragnea



Mai mult ca sigur, rațiuni comerciale
au făcut juriul să nu aleagă dintre
discurile, nu puține, debussyniene
contemporane, publicate anul aces �
ta. Între ele, admirabilă și apărută
chiar în Franța este colecția de noi
înregistrări omagiale inițiată de casa
Harmonia Mundi (și care include în
muzica de cameră prestații remar�
cabile ale Isabellei Faust, Alexandr
Melnikov, Jean�Guihen Queyras, An�
toine Tamestit, Xavier de Maistre sau
ale Cvartetului Jerusalem). Prefera�
tul juriului a fost setul de 33 de dis�
curi al companiei Warner: Claude
Debussy, The Complete Works.

Desigur, pentru generațiile mai
tinere sau cele mai puțin favorizate
în trecut din estul european, colecția
este prețioasă și deschide multe ori�
zonturi, în măsura în care editorul
Bertrand Castellani a avut la înde�
mână și a făcut selecția din cataloa�
gele companiilor EMI, Erato, Virgin,
Teldec și a împrumutat altele din 
exterior, sub licență. La lucrările în
majoritatea lor bine cunoscute ama �
torilor de Debussy, editorul a adău�
gat câteva piese niciodată înregis� 
trate, ca Chanson de brises, un 
manuscris autentificat nu de mult de
pianistul Philippe Cassard, și diverse
prelucrări și transcrieri ale altor lu�
crări, făcute – se spune – cu aproba�
rea compozitorului (citată este La
Fille aux cheveux de lin, o partitură
revăzută de Arthur Hartmann).

Totul ar fi bine și frumos dacă –
așa cum nota un critic, mai vârstnic
tot francez – „arbitrii“ gustului și

educației muzicale ar fi apreciat și
cercetările de arhivă întreprinse de
editori ai unor case mai mici, orien�
tate spre discul istoric. Exemplul cel
mai marcant îl constituie casa ame�
ricană Arbiter și pasionatul ei muzi�
colog, cercetător, editor și restaura �
tor, Allan Evans, de la New York, de �
spre al cărui splendid CD Pe făgașul
lui Debussyși despre cercetările sale
colaterale am avut ocazia să vorbim
în această pagină („Suplimentul de
cultură“, nr. 614, 16 iulie 2018). 

Dacă revin asupra acestei exem�
plare cercetări și ediții în care stră �
lucește un uitat pianist (spre sfâr �
șitul vieții exclusiv compozitor și di�
rijor, lucrând în lumea filmului),
Marius�François Gaillard (1900�
1973) și la cele peste 20 de piese ale
lui Debussy pe care le�a înregistrat
magistral în anii 1928�1930, motivul
îl constituie surpriza de a le vedea
publicate luna aceasta și pe un alt set
de discuri, la compania britanică
Appian (Apr. 6025). Originalele, res�
taurate de inginerul Mark Obert�
Thorn, provin de pe aceleași vechi
discuri Odéon păstrate la The Inter�
national Piano Archives, University
of Maryland.

Dacă între cele două ediții exis �
tă o diferență majoră, ea se găsește
în organizarea materialului. În timp
ce Allan Evans a reunit, într�o logică
artistică și muzicală, piesele cântate
de Gaillard după ciclurile din care
fac parte, editorii de la Appian au
preferat o logică mai „mecanică“, pu�
blicând piesele în ordinea cronolo�
gică a înregistrării. Inutil de spus că,
personal, prefer demersul editorului
new�yorkez.

Printre detaliile cele mai intere�
sante ale acestor ediții se înscriu in�
cursiunile făcute de autorii lor în
arhivele franceze pe urmele vieții lui
Marius�François Gaillard, un mare
promotor al lui Debussy, care îi
cânta pentru prima dată, fără parti�
tură, întreaga operă pentru pian în
trei concerte, în martie 1922 la Paris,
stârnind entuziasmul unor critici.
Avea să repete în anii următori

performanța și în turnee în afara Eu�
ropei, iar în 1941 din nou la Paris.

Dacă Allan Evans și�a făcut sin�
gur cercetarea, ce poate fi citită pe
blogul companiei sale Arbiter, edi�
torii de la Appian au preferat să
preia un text al cercetătoarei în mu�
zicologie de la Universitatea din Car�
diff, Caroline Rae, prezentată drept
„o autoritate în muzica franceză a se�
colului XX“. Caroline Rae, fără să
ofere vreun reper bibliografic, sus �
ține între altele că reputația lui Gail�
lard ar fi primit „o lovitură de grație
odată cu procesele de purificare ce
au urmat celui de�al Doilea Război
Mondial; Gaillard a fost condamnat
mai sever decât orice alt muzician
pentru activitățile sale în cursul
ocupației germane. Cariera sa nu 
și�a mai revenit niciodată“. 

În fapt, ceea ce este de notorietate
pentru activitățile lui Gaillard în vre�
mea ocupației este faptul că a condus
o orchestră simfonică de cameră, ce 
i�a purtat numele, cu 40 de instru �
mentiști, că a făcut câteva înregistrări
pentru radio în calitate de dirijor, iar
concertele orchestrei sale au fost trans�
mise de radiodifuziunea franceză.

Sugestia muzicologului brita�
nic că ar fi colaborat cu naziștii și re�
gimul de la Vichy, ce prejudiciază
neîndoielnic memoria pianistului,
este contrazisă însă de Allan Evans,
care pune în evidență memoriile
primului violonist al Orchestrei
Simfonice Marius�François Gaillard,
Paul Steiner, președintele național
al Mișcării Résistance. Steiner, care
cânta și pentru Orchestra Colonne,
rebotezată Gabriel Pierné, din cauza
numelui evreiesc al creatorului ei, a
fost angajat de Gaillard la sfârșitul
anului 1940. După amintirile lui,
Gaillard era „un perfecționist, iar
concertele lui, consacrate mai ales lui
Mozart și Schubert, erau remarca�
bile. Ofițerii și soldații germani ve�
neau la ele în număr mare. Orchestra
cânta adesea la Radio Paris“. 

Dar, de aici și până la a�l considera
pro�nazist – și cazul îmi amintește de
Dinu Lipatti – distanța este lungă.

Iar Paul Steiner aduce și argumen�
tele contrare, amintind că în octom�
brie 1942, la apariția primului
număr al revistei clandestine a miș �
cării Résistance, Marius�François
Gaillard „a fost entuziasmat când 
i�am dat câteva exemplare pentru a
ajunge în mediile muzicale, literare
și artistice“. Gaillard se do vedea co�
operant cu mișcarea de rezistență și
atunci când accepta ca violonistul
său să se ascundă sub un nume fals,
la începutul anului 1943, pentru a nu
fi recrutat de auto ritățile de la Vichy
în așa�numitul STO (serviciul de
muncă obligatorie) și trimis în Ger�
mania. Steiner își amintea în memo�
riul său publicat în „Les Amitié de la
Résistance“: „am procurat acte false
și pentru doi alți muzicieni din or�
chestra lui [Gaillard]“.

Ciudată, așadar, condamnarea
despre care vorbește fără să dea
surse muzicologul Carmen Rae în li�
vretul CD�ului Appian. Și mai ciudat
este că textul apare ca o prescurtare
a unui articol de istorie muzicală,
publicat de ea în 2011, în „The Musi�
cal Times“, în care autoarea scria că
„nu s�a găsit nici o dovadă a vreunei
asocieri oficiale a lui Gaillard cu 

Guvernul de la Vichy“. Și tot ea punea
în evidență un fapt de loc anodin:
„Gaillard și orchestra lui au fost aleși
pentru a cânta la un concert de gală
celebrând Mișcările unite ale Rezis �
tenței, care a avut loc în Sala Pleyel
la 10 martie 1948 în prezența lui Vin�
cent Auriol, primul președinte al
celei de�a patra Republici“. Inutil de
comentat cât de cu teză apar suges �
tiile de colaboraționist ce i le atri�
buie livretul CD�ului Appian.

În ultimele decenii de viață,
Gaillard a activat foarte mult în
lumea filmului. Carmen Rae îl acuză,
încă o dată, scriind că, „fără nici un
dubiu, angajamentul lui pe planul
muzicii de film a fost din rațiuni de
finanțe personale și lipsa comenzi�
lor pentru concerte importante“.
Ceea ce muzicologul britanic pare să
nu știe este că Gaillard se arăta pa�
sionat de film încă în anii 1921�1922,
într�o vreme în care colabora în ca�
litate de critic la revista „Choses de
théâtre“, inițiată de un anume Matei
Roussou, pseudonimul artistic al
unui medic, dramaturg, critic teatral,
traducător, originar din Chișinău. Dar
mai multe despre Roussou și Gaillard,
poate, într�un număr viitor. SDC
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LA SFÂRȘIT DE AN DEBUSSY

Discuri, editori, critici și un nume 
de reținut: Marius-François Gaillard

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

Anul Debussy se apropie de sfârșit, anul Berlioz este în
pregătiri intense în Franța (inclusiv o ediție de discuri a operei
integrale), iar unii se gândesc, visează, la Gustav Mahler și
marile festivaluri anunțate la Amsterdam în 2020 și la Leipzig

în 2021. Ca de obicei, revista franceză „Diapason“ și-a
acordat la sfârșit de noiembrie premiile, încununând cu un
Diapason d’Or al anului 2018 16 din cele 80 de discuri ce 
s-au bucurat de această distincție în ultimele 12 luni. 

Marius-François Gaillard,
dirijor după război
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Iar într�o măsură oarecare i se
mai datorează și curiozității de a
putea pătrunde în perimetrul pri�
vat pe care îl compune mozaicat
un gen astăzi pe cale de dispariție
din cauza corespondenței electro�
nice, genul epistolar.

Sorina Bălănescu oferă o im�
pecabilă ediție critică, îngrijind
volumul, traducând, scriind note,
comentarii și o prefață lămuri�
toare despre jaloanele demersu�
lui științific. Din prefață cititorul
află că inventarul corespondenței
cehoviene, arhivată cu grijă chiar
de scriitor, numără aproximativ
10.000 de epistole expediate și
primite de la familie, prieteni și
persoane oficiale, publicate în
Rusia într�o serie de 12 volume. Se
pare chiar că numărul ar fi fost
mai mare cu vreo 1.500, estimarea
celor pierdute sau distruse. Din
inventarul de 10.000, aproximativ
4.400 sunt sub semnătura lui Ce �
hov, care, într�o epocă a mijloace�
lor de comunicare limitate, obiș� 
nuia să scrie și câte 3�4 pe zi. 

Din impresionantul epistolar,
Sorina Bălănescu a selectat pen�
tru acest prim volum (există mari
probabilități pentru un al doilea)
o parte pe care�o apreciază ca re�
levantă din perspectiva creației
scriitoricești a lui Cehov: „Ne�a is�
pitit ideea de a convinge, prin se �
lecție, că această corespondență
este, înainte de toate, literatură de
primă mână“. 

„LIMBAJUL TRIVIAL ȘI
MIȘCĂRILE MĂRUNTE
TREBUIE SĂ FIE DIN BELȘUG“

Sumarul e deschis de o scrisoare
adresată fratelui său, Mihail Pav�
lovici Cehov, și el scriitor, datată
aprilie 1879, Taganrog, și e închis
de una din 23 decembrie 1890,
Moscova, către scriitorul A.V. Su�
vorin. Arhitectura volumului e
compusă, mai precizează prefața,
din „noduri tematice și evenimen �
țiale, comentate în finalul volu�
mului“, misivele strânse între
coperte având dublul rol de a de�
fini atât omul, cât și creatorul. 

Din perspectivă teatrologică,
interesante mi s�au părut episto�
lele care conțin, printre alte su�
biecte, și referiri la arta scrisului
și la canonul teatral, colectarea
lor oferind un mini�organon frag�
mentar. Astfel, într�o lungă scri�
soare din 1888, către același
Suvorin, Cehov zicea că „artistul
nu trebuie să fie judecătorul per�
sonajelor sale și a ceea ce vorbesc
acestea, ci numai un martor
obiectiv“ și, evidențiind o carență,
afirmă că „limbajul trivial și miș �
cările mărunte trebuie să fie din
belșug în drama și în comedia
contemporană“. 

Un sfat ironic, dar pertinent,
i�l oferă lui I.L. Leontiev, în iunie
1888, în forma: „îți trebuie multă
energie nervoasă și tenacitate ca
să porți povara unui dramaturg
rus. […]. Fiecărui dramaturg […],
la zece piese îi revin opt nereușite,
fiecare trebuie să treacă printr�un
eșec, iar eșecul durează uneori
ani întregi“.

Psihologia actorilor o cunoș �
tea foarte bine, din experiența de
coordonator al repetițiilor și de
ghid al acestora în căutarea per�
sonajelor întruchipate, iar portre�
tizarea nu e tocmai măgulitoare:

„Actorii sunt capricioși, orgo �
lioși, pe jumătate inculți, în �
crezuți; nu se pot suferi unul pe
altul, și un oarecare N. este gata
să�și vândă sufletul necuratului,
pentru ca Z. colegul lui, să nu ca�
pete un rol bun“. Era noiembrie
1887, cu câteva zile înaintea pre�
mierei cu piesa Ivanov (la Mos�
cova, cu trupa lui Korș), iar
evenimentul este reflectat de
autor pre și post, într�un schimb
de scrisori din care, dincolo 
de protecționismul caracteristic
oricărui autor în viață, căruia
mereu i se pare că piesa nu i�a
fost înțeleasă adecvat („1. Auto�
rul este stăpânul piesei, iar nu
actorii; 2. Pretutindeni distri �
buția rolurilor cade în obli �
gațiile autorului, dacă respec� 
tivul este prezent“), sunt relatate
stările emoționale ale dramatur�
gului din seara primei întâlniri
cu publicul: „Actul întâi.[…] Ne �
sigu  ranța, necunoașterea rolului
și jerba adusă pe scenă mă fac să
nu�mi recunosc piesa, de la pri�
mele fraze. Kiselevski, în care
mi�am pus mari speranțe, n�a
rostit corect nici măcar o frază.
Literalmente nici una. Și�a spus
propriul text“; „Actul 2. [Actorii]
nu�și cunosc rolurile, amestecă
replici, spun prostii. Fiecare cu�
vânt e pentru mine ca un cuțit
înfipt în spate. Însă – o, muză! și
acest act a avut succes. Au fost
chemați la rampă cu toții, și eu
de două ori“; „Actul 3. Se joacă
bine. Succesul este uriaș“; „Actul
4, scena 1. Merge bine. Chemări
la rampă“; „În general, epuizare
și un sentiment de ciudă. Sunt
scârbit, deși piesa a avut un suc�
ces serios“. Concluzia e că „pune�
rea în scenă cere nu numai
cheltuieli cu birjarii și pierdere
de timp, ci și un mare consum
nervos“.

„SĂ VĂ CULTIVAȚI GUSTUL
PENTRU O LIMBĂ ÎNGRIJITĂ“

„Piesele de teatru purifică moravu�
rile“, „concizia este sora talentului“,
„subiectul trebuie să fie nou“ sunt
convingeri strecurate într�o epis�
tolă către propriul fra te, Al.P. Cehov
(1889). Și tot lui îi spunea: „Cu cât

lucrarea este mai mozaicată, cu atât
mai bine. […] Principalul este să te
ferești de elementul personal. Piesa
nu va fi bună de nimic dacă toate
personajele o să�ți semene. […] Oa�
menilor să le dai oameni, iar nu pe
tine însuți. Ferește�te de limbajul
căutat. Limbajul trebuie să fie sim�
plu și elegant“ (1889). 

Tot în privința limbii, îi sfă�
tuia pe alții „să vă cultivați gustul
pentru o limbă îngrijită“ citind
multe cărți serioase, „construiți
fraza mai atent, faceți�o mai sucu�
lentă, mai consistentă […] Mai tre�
buie ca o frază, înainte să fie
așternută pe hârtie, să zacă în cre�
ier vreo două zile, ca să devină un�
suroasă“ (1890). 

Cum arăta ziua de lucru a lui
Cehov? Aflăm dintr�o epistolă că,
de regulă, scria „în intervalul de la
9 dimineața până la prânz și de la
ceaiul de seară până la culcare“.
Iar în relația cu comentatorii, cre�
zul său era că „la opiniile critici�
lor, de obicei, nu se răspunde“.
Era, totuși, anul 1890! SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Valoarea de document a scrisorilor
Fără să fiu o admiratoare înfocată a lui Cehov, cu a cărui operă nu
rezonez pur și simplu, volumul editat în această toamnă de Polirom –
A.P Cehov, O viață în scrisori. Corespondență (1879-1890) – mi-a atras
totuși atenția. Interesul provocat i se datorează mai mult realizatoarei
acestui tom, Sorina Bălănescu, o erudită cercetătoare al creației
cehoviene, care a studiat-o într-o cursă de studiu aplicat întinsă pe
decenii: mai întâi sub formă doctorală – Simbolul în dramaturgia lui
Cehov (1979) –, apoi în alcătuirea ediției critice A.P. Cehov, Opere
(Editura Univers, 1986- 1999). 



8
ANUL XV NR. 627

15 – 21 DECEMBRIE 2018interviu 
www.suplimentuldecultura.ro

INTERVIU CU SCRIITOAREA LAVINIA BĂLULESCU 

„Terasa Fericirii a fost
medicamentul meu pentru frică“

DAN BURCEA

Cum s-a născut ideea acestui vo-
lum și ce loc ocupă el în ansam-
blul operei dumneavoastră ? 

Textele au fost publicate inițial în
„Weekend Adevărul“, ediția de week �
end a ziarului „Adevărul“. Au apărut
la rubrica mea de editorial, deși sunt
departe de înțelesul jurnalistic al
editorialului. Ar putea fi considerate,
cred, la limita dintre proză și publi�
cistică, având în vedere că multe ur�
măresc totuși actualitatea zilei, dar
nu am fost interesată de plasarea lor
într�o cutie sau în alta, într�un anu�
mit gen. Mă mulțumesc să le spun
publicistică. În ceea ce privește adu�
narea textelor într�un volum, am
avut ideea de mai multă vreme, dar
am tot ignorat�o, pentru că nu știam
exact de unde să încep, după care un
reprezentat al editurii Polirom m�a
căutat să mă întrebe dacă nu aș fi in�
teresată de asta. M�am bucurat foarte
tare, pentru că trăiam cu sentimentul
că textele aveau un fir roșu care le�ar
putea transforma într�o carte și deci
simțeam că dacă nu fac asta cum va
urma să le pierd. Legat de locul aces�
tui volum în ansamblul căr ților pu�
blicate de mine până acum, sunt
încântată că e ceva foarte diferit,
pentru că mă îngrijorează și mă și
enervează foarte tare monotonia și
repetițiile. 

Care din fațetele scrisului dum-
neavoastră considerați că sunt
reprezentative stilului pe care-l
practicați ?

Pentru că nu�mi plac în general
textele moralizatoare (nici filmele
moralizatoare), am încercat să
evit asta în editorialele adunate în
Terasa Fericirii, dar de multe ori

nu s�a putut, așa că am ales să mă
includ, pe cât posibil, printre per�
sonaje, am folosit cu drag autoiro�
nia. Pentru că dacă cineva are
ceva de învățat din tot ce se în�
tâmplă în lumea din aceste texte,
e clar că eu sunt prima pe listă.
Așadar cea mai importantă mi s�a
părut empatia cu personajele,
care de fapt nu sunt personaje,
sunt oameni adevărați, din jurul

nostru, sunt vecinii și prietenii
noștri, sunt oamenii care stau
lângă noi în tramvai, iar de cele
mai multe ori suntem chiar noi.

Ce scriitor sau ce jurnalist aveți
ca model, ca mentor ? Personal,
am detectat unul în cartea dum-
neavoastră: bunica Victoria, cea
care v-a învățat să scrieți, să
citiți și să recitați.

Admir mulți scriitori și jurnaliști,
dar n�am neapărat un mentor. În�
cerc să învăț tot ce se poate de la
toți oamenii pe care îi întâlnesc și
din toate cărțile pe care le citesc.
În ceea ce o privește pe bunica
mea, dincolo de a mă învăța să
scriu și să citesc cu mult înainte de
vreme, ea mi�a arătat și ceva mult
mai important:m�a învățat cât de
mult schimbă totul bunătatea. 

Pasiunea pentru cuvinte îmi
oferă ocazia să vă întreb cum
scrieți: spontan, elaborat, cu
note, folosind un plan, urmărind
un fir sau lăsând inspirația să-și

ia zborul în voie?

Depinde foarte mult ce anume
scriu. Dacă ne referim strict la Te�
rasa Fericirii, textele aproape s�au
scris singure, așa am simțit. Nici
nu a fost foarte greu, având în ve�
dere limita de aproximativ 3.000
de caractere impusă de rubrica
din ziar. Sunt un om care are ne�
voie de o idee bună, apoi scriu foarte
ușor. De obicei pentru rubrica

aceasta, pe care o am în conti�
nuare în „Weekend Adevărul“, pur
și simplu îmi notez (la mine�n cap
sau… în telefon) lucruri pe care le
aud și le văd, replici, si tuații care îmi
trezesc interesul, fie că mă amuză
extraordinar, fie că mă întristează,
apoi construiesc totul în jurul lor.
Am fost mereu cu un picior în reali�
tate în ceea ce privește aceste texte. 

La ficțiune e altfel. Când eram
mai mică scriam și ficțiune la fel de
ușor, acum e mai complicat un pic.
Am tot felul de probleme de rezol�
vat, la lucru de exemplu, așa că
mereu las ficțiunea pe ultimul loc,
deși lucrez la un proiect în care am
avansat foarte mult. În ultima
vreme am tot amânat însă acest
proiect, nu am fost disciplinată, nu
am forțat nimic, nu mi�am impus
deadline�uri (așa cum a fost la tex�
tele pentru ziar), așa că m�am trezit
scriind patru pagini o dată la șase
luni, ceea ce nu e nici pe departe de
ajutor. Am nevoie de mai multă dis�
ciplină în acest sens, așa simt. Dar
mai ales am nevoie de mai mult
timp liber, pe care deocamdată nu
îl pot obține. Singura soluție mi se
pare să îmi schimb stilul de viață.
Asta e una din marile mele dileme,
care se tot rotește în mintea mea:
trebuie să scriu, dar nu am timp să
scriu, pentru că trebuie să lucrez,
așa că aș putea să nu mai lucrez, dar
atunci din ce aș trăi ca să scriu? Ori�
cum, nu disper, sunt sigură că voi
găsi o ieșire. Doar că deocamdată
așa stau lucrurile. Și cred că nu
doar pentru mine stau așa. 

Revenind punctual la între�
barea dumneavoastră, în rarele
momente în care scriu ficțiune
am în minte un plan, dar e destul
de vag și de multe ori personajele
capătă o viață a lor și acțiunea se

Lavinia Bălulescu publică la editura Polirom volumul Terasa
Fericirii, în care sunt reunite articole tipărite de autoare în
ziarul „Adevărul“. Cititorii fideli ai rubricii sale săptămânale
cunosc aceste texte scurte care sunt un strălucit exemplu
al genului de jurnalism narativ sau de narrative writing,
cum este numit de critica literară. Stilul lor viu, empatia cu
lumea pe care o descriu și capacitatea acută a observației

le înscriu în tradiția bogată a biletelor literare învecinate cu
foiletonul și nuvela. Ceea ce impresionează însă mai mult
ca orice este talentul cu care această tânără scriitoare
mânuiește cuvintele, nu numai în calitate de jurnalistă și
prozatoare, dar și în domeniul poeziei, într-un volum care
apare simultan cu acesta. Multiplele sale calități o impun
astăzi ca pe o speranță a tinerei generații literare românești. 

Puteam să fac
politică, dar am
ales să scriu de -
spre ceva ce îmi
este mult mai la 
îndemână, despre
ceva ce înţeleg
mai bine, despre
ceva ce mă atrage
mai mult: oamenii
din jurul nostru. 
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schimbă. Am scris proze despre
care habar nu am avut la început
că se vor încheia în acel fel. 

Ca naratoare, sunteți o ființă
nomadă. Strămutarea de la
Timișoara la București pare să
fie actul fondator al demersului
narativ pe care-l propuneți. Ce
ne puteți spune despre aceasta? 

Concluzia dumneavoastră este co�
rectă. Singurul lucru care ar mai fi
de precizat e că nu mi�am propus
să fie așa, nu acesta a fost ceea ce
numiți „demersul narativ“. M�am
mutat în București în urmă cu șase
ani și în prezent sunt editor coor�
donator al departamentului Cores �
pondenți al ziarului „Adevărul“,
muncă pe care o împart cu colegul
meu, jurnalistul Cezar Pădurariu.
Fac precizarea asta doar ca să su�
bliniez că de fapt jobul meu nu
constă în a scrie, ci mai degrabă în
lucruri mai puțin amuzante, cum
ar fi editare, planificare, coordo�
nare, realizare de pagini în print,
monitorizare de trafic în online,
angajări, acte, probleme adminis�
trative și așa mai departe. Printre
toate aceste lucruri care nu sunt
cele mai creative din lume, am
găsit și o scăpare: tot în urmă cu
aproximativ șase ani am devenit și
unul dintre editorialiștii „Adevă�
rul“ și am primit rubrica din ziarul
de vineri (din „Weekend Adevă�
rul“), rubrică de care înainte s�a
ocupat jurnalistul Andrei Crăciun.
Acesta a fost contextul în care 
mi�am permis, după o muncă zil�
nică aproape matematică, să pot să
mă relaxez măcar o dată pe săptă�
mână, în textul de opinie publicat
în ziarul de vineri. 3.000 de semne
în care puteam să vorbesc despre
orice. Puteam să fac politică, dar
am ales să scriu despre ceva ce îmi
este mult mai la îndemână, despre
ceva ce înțeleg mai bine, despre
ceva ce mă atrage mai mult:oame�
nii din jurul nostru, pentru că des�
pre ei este vorba. 

Așa am început să vorbesc
despre Terasa Fericirii (o cârciu �
mă de la mine din cartier), despre
tramvaiul cu care circulam, des�
pre taximetriști, despre specificul
trenurilor românești, despre vân�
zătoarele de la magazin și așa mai
departe. Încet�încet s�a conturat
un univers, l�am văzut și eu, l�au
văzut și alții. Lumea a început să
mă întrebe care e faza cu terasa
asta, să mă roage să le povestesc
momente amuzante din tramvai,
așa că am realizat că am început să
construiesc, fără să vreau, un uni�
vers extrem de viu. Îl construiam,
desigur, din sentimentul căutării
unor lucruri de care să aparții

într�un oraș nou, mare, străin și pe
care încerci să ți�l apropii, să îl
îmblânzești, să îl transformi în
„acasă“. Așadar strămutarea a fost
atât pretextul, cât și contextul.

De ce Terasa fericirii, „o bodegă
specială unde se țin discuții pe
care nu le poți inventa“, și tram-
vaiul 36 în care se simte „miro-
sul de acreală al nepăsării dar și
al fricii“? Le-ați ales sau cotidia-
nul bucureștean vi le-au impus

de la sine ?   

M�am oprit la aceste două teritorii
narative, tramvaiul și terasa, în
mod natural, cotidianul bucu reș �
tean și�a făcut treaba. Tot ce am
făcut eu a fost să fiu mai atentă la
ce se întâmplă în jurul meu sau,
așa cum îmi spunea maică�mea
când eram un copil împiedicat, „să
casc bine ochii“. S�a dovedit un sfat
extrem de util până în ziua de azi. 

Cum se poate cineva obișnui cu
realitatea urbei în care este greu
să te simți ca acasă ?

Am aflat și eu, la mutarea în Bu �
curești, ceva ce unii oameni știau
deja de zeci de ani: că în viață te
obișnuiești cam cu orice. Acest oraș
e pentru unii oameni ceva banal,
doar o adunătură de blocuri și
mașini, pentru alții e locul unde fac
bani, pentru alții e cartierul copilă�
riei sau centrul vieții lor, iar pentru
mine a fost o enormă provocare. Eu
sunt o persoană competitivă, nu am
ce face, pur și simplu mi�e imposibil
să fiu altfel, am încercat. Așa că am
zis:OK, hai să vedem care�i treaba și
cu Bucureștiul ăsta. Sentimentul 
că�s o nomadă există în continuare,
în fond București e deja al treilea
oraș în care locuiesc și încă nu știu
dacă plec sau rămân. Dar un lucru e
cert: în primul an de stat aici aveam
o anxietate cât casa, o purtam cu
mine în spate, peste tot. Acum merg
pe stradă și vorbesc cu orașul la
mine în cap și îi spun tot felul de cu�
vinte drăgăstoase. Cine�ar fi crezut?
Orașul nu s�a schimbat. Asta în�
seamnă că poate m�am schimbat eu. 

Cu toate acestea, există un loc
simplu dar calm, o „terasă a feri-
cirii“. Cum explicați faptul că, fie
iarnă, fie vară, fie ploaie sau frig,
oamenii – deseori aceiași – își
găsesc aici colțul lor de paradis?

Terasa Fericirii e exact locul ăla
din viața noastră în care mergem

uneori ca să ne refacem energiile
vitale, locul unde uităm de griji,
de anxietăți. La momentul în care
am început să scriu textele din
carte aveam nevoie de un astfel de
loc. Pentru locuitorii din cartierul
meu, e spațiul unde se întâlnesc
cu vecinii lor, unde sunt siguri că
nu apar intruși, unde berea e ief�
tină și unde te poți refugia 20 de
minute în drum spre cumpărat
pâine. Ei își găsesc aici colțul de
paradis pentru că nu trebuie să se
prefacă, pentru că sunt liniștiți,
pentru că sunt naturali, pentru că
nu�i obligă nimeni să fie altfel. Am
vrut să îmblânzesc Bucu reștiul,
am tânjit după felul în care acești
oameni se mișcă pe terasă, re �
laxați, am invidiat gesturile lor de
oameni care sunt la ei acasă. Am
vrut să mă simt și eu în siguranță,
stăpână pe mine, am vrut să fiu aia
care se ridică ultima de pe scaun
în metrou, după ce ușile se des�
chid, aia care știe din prima pe
care dintre cele o sută de ieșiri să
o apuce, am vrut să intru mai rela�
xată în încăperi pline de străini, să
deprind toate gesturile pe care un
om trebuie să le facă într�un uni�
vers nou ca să pară că e de�acolo.
Abia când am renunțat să�mi mai
doresc toate astea lucrurile s�au
întâmplat în mod natural. Terasa
Fericirii a fost medicamentul meu
pentru frică.

Vorbiți-ne, vă rog, de oamenii
care locuiesc în spațiul dumnea-
voastră cotidian și în universul
narativ al cărții ? 

Am început călătoria mea bucu �
reșteană nimerind într�un uni�
vers care îmi părea ostil și despre
care am și început să scriu din
această perspectivă. Abia mai târ�
ziu am înțeles că nimeni nu are

nimic cu nimeni, că în unele pri �
vințe suntem toți la fel, că în altele
suntem diferiți ca de la cer la pă�
mânt și că tot ce putem face e să
fim mai relaxați, mai îngăduitori
unii cu ceilalți, să ne uităm mai cu
atenție în jurul nostru, să sperăm
că putem fi mai buni și să râdem
mai mult de toate tâmpeniile care
ni se întâmplă, fie că suntem
muncitori din schimbul trei în
tramvaiul 36, vânzătoare la Mega
sau jurnaliști în drum spre locul
de muncă.

În ce măsură vor influența aces-
te tipologii umane viitoarele
dumneavoastră cărți? Ocazie,
pentru mine, să vă întreb care
sunt proiectele dumneavoastră
viitoare de scris ? 

E foarte greu de spus cum îmi vor
influența scrisul aceste tipologii
pe care le�am tot dezvoltat în Te�
rasa Fericirii, rămâne de văzut.
Legat de proiectele mele legate de
scris, ar fi de spus că în toamna
asta pe lângă Terasa Fericirii îmi
mai apare un volum, unul de poe�
zii, numit Zmeii sunt de treabă,
publicat la Editura Paralela 45 și
scris împreună cu tatăl meu, Con�
stantin Bălulescu. E un experi�
ment poetic, o corespondență
tată�fiică, ceva la care am lucrat

amândoi aproximativ doi ani.
Zmeii și Terasa m�au făcut să iau
o pauză de la un alt proiect al
meu, o carte de povestiri la care
lucrez de ceva vreme. Ideea mi�a
venit acum vreo șase ani, cam pe
când mă mutam în București, dar,
cum spuneam mai sus, am tot pus
proiectul pe planul al doilea, al
treilea, al nouălea, pentru că me �
reu au apărut alte lucruri de re�
zolvat. Acum, că am terminat și cu
Terasa, și cu Zmeii, am în plan să
mă concentrez pe acest volum de
proză scurtă, pe care mi�ar plăcea
să�l pot termina la anul. Ce mai
pot spune despre viitorul volum
este că două dintre prozele care
vor intra în alcătuirea lui au fost
transformate în filme de scurtme�
traj, ambele realizate de regizorul
Marius M. Bogdan. Unul dintre
aceste filme se numește Substan�
tiv comun, genul feminin, scena�
riul a fost inspirat de o proză
numită Briceagul și a fost prezent
în selecția din 2017 de la Festiva�
lul Anonimul, din Deltă. Al doilea
poartă numele prozei de care a
fost inspirat, Noapte, iulie, joi, e în
etapa de post�producție și abia
aștept să�l văd și eu în forma fi�
nală. În ambele cazuri scenariul e
semnat de Marius M. Bogdan și de
mine. SDC

Încerc să învăţ tot ce se poate de 
la toţi oamenii pe care îi întâlnesc și 
din toate cărţile pe care le citesc.

Terasa Fericirii 
e exact locul ăla
din viaţa noastră 
în care mergem
uneori ca să ne 
refacem energiile 
vitale, locul unde
uităm de griji, de
anxietăţi.
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Presa ieșeană la 1900
Reputată jurnalistă a Iașiului,
colaboratoare a „Suplimentului
de cultură“, actualmente
integrată academic în lumea
americană, la Duke University,
Emilia Chiscop a publicat anul
acesta rezultatul cercetării ei
doctorale de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ într�o
carte recent apărută la editura
Junimea. Am citit cartea cu un
real interes, cu atât mai mult cu
cât ea explorează o epocă bine
reprezentată literar (grație în
primul rând „Vieții Românești“)
și memorialistic (mai ales prin
Rudolf Suțu). 

DORIS MIRONESCU

Cartea tratează istoria presei ie �
șene, lucru diferit de istoria lite�
rară și chiar de istoria Iașiului sau
a instituțiilor locale. Istoria presei
privește mai puțin sociologia re �
dacției sau a tipografiei ori teh�
nica imprimării mecanice, cât
relația ziarului cu publicul cititor,
independența editorială, defini�
rea misiunii publicațiilor și gradul
în care ele pot să o respecte, zia �
riștii�vedetă și campaniile de pre �
să. Cartea are meritul de a oferi o
istorie a unui important sector al
presei românești și de a da mate�
rial de reflecție pe teme niciodată
inactuale, precum relevanța co�
municării mediatice în impunerea
ideilor și opiniilor, dar totodată
oferă, secvențial, și elemente pen�
tru o reflecție despre natura legă�
turii dintre o echipă redacțională
și publicul său. 

Trebuie spus că lucrarea nu
este condusă doar cu pasiune față
de obiectul ei de aplicație, ci și cu
o mare rigoare, urmărind modele
academice în materie, britanice și
americane. Istoria presei în epoca
modernității este completată de
tipologii, concepte și modele de
autoritate și de rezumatul unor
dezbateri clasice cu privire la
rolul presei. De asemenea, înce�
puturile presei românești sunt re�
vizitate cu spor, căutând să
descopere formarea unui public
pentru presa de informație care
să depășească epoca inevitabil
eclectică a începuturilor. Presa,
bine spune autoarea, are meritul

de a decupa un spațiu public prin
simpla ei evoluție și diferențiere,
contribuind pe urmă, în măsura
posibilului, la autoreglarea unui
mediu socio�economic și cultu�
ral�politic a cărui oglindă devine
sau ar trebui să devină. 

În perioada propusă, autoarea
se oprește asupra a opt gazete
ieșene din cele aproape șaptezeci de
publicații existente: „Evenimentul“,
„Opinia“, „Curierul de Iași“, „Era
Nouă“, „Liberalul“, „Viitorul“, „Viața
Românească“ și „Gazeta Moldovei“.
Chiar excluzând „Viața Româneas �
că“, este vorba de ziare cu o bogată
prezență în literatură, lucru firesc
într�o perioadă în care scriitorii
sunt adesea in vitați să publice pe
prima pagină a ziarelor și romanele�
foileton sunt foarte răspândite. 

DEFINIREA
„MOLDOVENISMULUI“ CA O
CATEGORIE SUFLETEASCĂ CU
IMPLI CAȚII CULTURALE

La „Evenimentul“ au scris mult
timp C. Stere, G. Ibrăileanu, Ion și
Sofia Nădejde, în timp ce Sado�
veanu și Caragiale au colaborat
intens la „Opinia“. La „Curierul de
Iași“ a lucrat Eminescu în 1876�
1877, după cum se știe prea bine.
În „Era Nouă“ au publicat Cara�
giale și Brătescu�Voinești, ziarul
fiind inițiat de A.C. Cuza, om cu
aspirații literare înainte să�și dea
seama că brandul propriu de an�
tisemitism i�ar putea aduce o
mult mai mare audiență. 

În ce privește „Viața Româ�
nească“, este limpede că revista nu
a definit doar o epocă de presă
culturală ieșeană, ci a dominat
dezbaterea literară vreme de zece

ani înainte de Primul Război Mon�
dial și a iradiat în ficțiunea propriu�
zisă (Ionel Teodoreanu), contribu� 
ind la definirea „moldovenismului“
ca o categorie sufletească cu impli �
cații culturale în literatura primei
jumătăți a secolului XX.

Presa ieșeană a dat câțiva
importanți conducători de publi �
cații:Gr. Buțureanu și Lascăr An�
toniu la „Opinia“, Th. Balassan și
Scipione Bădescu la „Curierul de
Iași“, A.C. Cuza, Th. Missir și N. Vo�
lenti la „Era Nouă“, Nicolae Maxim
și Vasile Scânteie la „Gazeta Mol�
dovei“. Cei mai importanți „for�
matori de opinie“ nu sunt însă
întotdeauna conducătorii gazete�
lor, ci acei buni condeieri care
reușesc să formuleze o direcție
sau să urmărească o investigație
și să magnetizeze opinia publică.
Emilia Chiscop îi evidențiază pe
A.D. Xenopol, C. Stere, Gh. Ghibă�
nescu, Mircea Aldea, Lascăr Anto�
niu, Spiru Prasin, Vespasian Pella,
Ion Maxim, A. Steuerman�Rodion. 

Autoarea s�a oprit îndeosebi
asupra anilor electorali, așa că
presa pare mereu în plin zbucium
politic, mai ales că unele ziare
sunt gazete de partid („Liberalul“,
desigur liberal, „Viitorul“, conser�
vator, „Era Nouă“, junimist”), ală�
turi de care ziarele de mai mare
impact sunt cele care își asumă la
nivel de redacție o orientare ideo�
logică ce poate și să se schimbe în
timp („Evenimentul“ e inițial ziar
liberal, iar de la 1900 conservator,
iar „Opinia“ conservatoare își
asumă din 1908 palierul takist,
conservator�democrat).

O poziție aparte au „ziarele
numai de informațiuni“, printre
care vechiul „Curierul Balassan“ și,

cu un spor calitativ apreciat de au�
toare, „Gazeta Moldovei“. Eveni�
mente majore marchează epoca:
criza mondială din 1899�1901, aus�
teritatea care urmează, răscoala
din 1907, mai ales în Moldova.

Serioasa cercetare a Emiliei
Chiscop te lasă sur ta soif în ce
privește anecdotica ieșeană a mo�
mentului. Era inevitabil să fie așa,
într�o carte preocupată nu de ma�
terialul factual, ci de individualita�
tea vocilor și de mișcarea opiniilor.
Ziarele se lamentează mereu de
lipsa de panaș politic sau cultural
al Iașului, căruia i se diagnosti�
chează o statornică decădere, de�
venită clișeu. Temele discuției
sunt, alături de „criza Iașiului“, ne�
voia de reforme politice și sociale,
ideologiile în circulație, în tre care
socialismul, feminismul și mai ales
antisemitismul. Di recția antise�
mită era rușinos de bine reprezen�
tată, o figură aparte făcând ziarele
„Opinia“ și „Gazeta Moldovei“, sal�
vate de faptul că aveau mulți și
valoroși colaboratori evrei. Afară
de asta (și pentru a observa nor�
malizarea temei), A.D. Xenopol iro�
niza, la 1899, faptul că Partidul
Antisemit din Iași era condus de
două femei și nu, cum s�ar fi cuve�
nit, de bărbați politici, observație
amuzantă mă car pentru că, astfel,
misoginismul istoricului pare că
vine să îi corecteze antisemitismul. 

CAPITOLUL CEL MAI PLĂCUT
RĂMÂNE CEL DEDICAT
FIGURILOR DE JURNALIȘTI

Sănătatea era o temă de îngrijo�
rare periodică, reflectată în discu �
țiile despre sărăcie și mortalitatea
infantilă, alcoolism, prețul crescut

al medicamentelor și incapacita�
tea administrației de a face față la
epidemii. La educație, în plină
epocă Spiru Haret, presa conduce
exerciții de imagine, numele mi�
nistrului fiind ținta unor campa�
nii acerbe, în funcție de parti� 
dul�sponsor. 

Viața culturală era consem�
nată prin mențiunea cărților apă�
rute și a conferințelor sau specta� 
colelor de teatru care aveau loc,
ori de ocazionala înregistrare a
câte unei curiozități, precum ob �
ținerea licenței de istorie într�un
singur an de către un tânăr cu
„dispoziții geniale“, Nicolae Iorga.
Mai importante sunt, totuși, cola�
borările lui Caragiale cu proze ră�
mase celebre în „Opinia“, înce �
pând din 1907.

Capitolul cel mai plăcut citito�
rului rămâne cel dedicat figurilor de
jurnaliști, vocilor acestora și teme�
lor pe care le dezvoltă. Este, poate, și
capitolul cel mai apropiat autoarei,
deoarece pune în valoare contri �
buția ziaristului la temele discursu�
lui public. Apar ziariști afiliați po� 
litic mai mult sau mai puțin deschis,
atrăgându�și autoritatea din zona
universitară sau buni realizatori de
in vestigații jurnalistice. Aceste fi�
guri ar trebui să răspundă întrebării
ridicate de Emilia Chiscop încă din
introducere: „cum vor fi contribuit
ziarele de la sfârșitul secolului al
XIX�lea și începutul celui următor...
la formarea so cietății civile, la for�
marea și deformarea de valori, la
maturizarea și schimonosirea dis�
cursului public, la practicarea exer �
cițiului democratic?“. 

Răspunsul nu e ușor de dat, de�
oarece ziarele nu sunt mai mature
decât societatea în care apar, zia �
riștii își urmăresc jocurile politice
sau nu știu să�și păstreze cumpătul
și demnitatea și cad în antisemitism
sau în ura de clasă. Este cert că ga�
zetarii de atunci s�au străduit, în
majoritatea cazurilor, să se ridice la
înălțimea vremurilor trăite, dar nu
toți și�au înțeles misiunea la fel, ca
să nu mai spun că diviziunea poli�
tică, inevitabilă, îi făcea să�și repre�
zinte adesea divergent binele pu� 
blic... O lucrare meritorie. Așteptăm
continuări! SDC

Emilia Chiscop, Presa ieșeană de
informaţie (1890-1910), Editura 
Junimea, 2018
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Centrul Cultural Chinez „Nicolae Milescu“

DESIRÉE HALASEH

Imperialiștii s�au dat peste cap de
dragul acestei varietăți de ceai,
care pe măsură ce învechește își
sporește valoarea și gustul. Întoc�
mai ca vinul, îi spun Tonyei care
zâmbește discret și se oprește
pentru câteva secunde din pregă�
tirea Ceremoniei Ceaiului la care
a invitat să asiste un grup restrâns
de oameni. Undeva în sufletul Co�
poului, pe strada Șipoțel, nr. 21, se
află o casă care găzduiește la pri�
mul etaj Centrul Cultural Chinez
Nicolae Milescu. Exact. La fel ca
vinul, ceaiului pu’erh nu îi e frică
să îmbătrânească, îmi confirmă
maestra de ceremonii din seara
asta. 

Călătorul, geograful și diplo�
matul Nicolae „Milescu“ Spătarul
e considerat a fi un Marco Polo
român, pentru călătoria între�
prinsă din Moscova până în Bei�
jing, prin Siberia, la 1675 și pentru
informațiile culese în această că�
lătorie și transpuse mai apoi în
cunoscuta sa Descriere a Chinei
(1678).

Totul a început cu ea. The
mastermind. Antonina Trufanova
a ajuns în Iași în urmă cu 6 ani și
s�a îndrăgostit iremediabil de Ro�
mânia. Se mai întâmplă. Lingvist,
a studiat la Beijing, s�a născut în
Ucraina și jonglează cu grație
rusa, engleza, română și manda�
rină. Depinde de grup, ne spune
Irina Macoviciuc, cea care îm�
preună cu Tonya și Cristi au pus
bazele Centrului de la Iași. Sunt

seri în care cu invitați din Basara�
bia vorbește în rusă sau în man�
darină, dar Tonya traduce și sin�
 gură atunci când simte că transla�
torul nu exprimă exact ceea ce
vrea ea să transmită. Cu toate
acestea, meniurile în limba ro�
mână de la restaurantele sino�
ieșene o pun în dificultate, mai
ales când un pui nu e niciodată
doar cu cinci arome. 

Punem întrebări despre cea�
iul de sunătoare (cum se traduce
în engleză?) sau rooibos (african)
în timp ce mai cer încă o ceașcă de
ceai cu aromă de caramel, prefe�
ratul vizitatorilor din ultima pe�
rioadă de la Centru. 

I�am cunoscut pe inițiatorii
acestui proiect în cadrul primei
ediții de PopUp Festival Cameral
în februarie a.c., când au trans�
portat o masă grea de lemn și 
o sumedenie de feluri de lemn
pentru o Ceremonie a Ceaiului
într�una dintre sufrageriile unui
apar tament comunist din Tătă �
rași înzestrat cu mobilă de la Ikea.
Nu mică mi�a fost mirarea când
am aflat că e prima lor ieșire în
public de când au deschis Cen�
trul, în 2017.

Asemenea Marelui fermier
care a descoperit întâmplător
ceaiul pe când i se fierbea o oală
de apă în care au căzut câteva
frunze, eu am descoperit întâm�
plător un loc în care cultura chi�
neză este prezentă, răspândind o
aromă care arată mii de feluri 
în care fața Iașului se poate
schimba. 

Misiunea Centrului este de „a
crea un spațiu și oportunități
pentru un dialog intercultural și
interreligios, dar și pentru explo�
rarea, cunoașterea și îmbogățirea
reciprocă, prin curiozitate și res�
pect. Într�o lume tulbure ca cea în
care trăim, în care legăturile sunt
atât de importante și atât de fra�
gile totodată, dorim să construim
poduri între oameni, comunități
și culturi“.

ACTIVITĂȚI LA 
CENTRUL CULTURAL 
CHINEZ „NICOLAE MILESCU“:

l cursuri de limba chineză
l evenimente de gătit
l ceremonia ceaiului și povești
despre China

l călătorii culturale în China
l ateliere de inițiere în caligrafie
l bibliotecă și colț de lectură
l seri de film și discuții
l celebrarea principalelor sărbă�
tori chinezești
l ateliere de cultură și civilizație
chineză

Principiul yin�yang conform
căruia toate lucrurile există în
mod inseparabil ca părți contra�
dictorii ale aceluiași întreg se
regăsește pe deplin în toate as�
pectele culturii chineze, care și�a
găsit un mic izvor chiar aici în
orașul nostru: rece �cald, lumină�
întuneric, dulce�acru. 

Bem ceai fierbinte, neîndul�
cit, în mijlocul iernii, seara târziu
la lumina domoală dintr�o încă�
pere ascunsă într�o casă veche
din centrul orașului. Ne plimbăm
cu gândul prin plantații de ceai de
pe vârf de munte, printre maga�
zine cu sute de sortimente, care
mai de care mai fermentat de li�
cori scumpe, printre autobuzele
revărsându�se de turiști bezmetici
într�un parc național gigantic,
exemplu perfect al prezentului unei
națiuni din ce în ce mai prospere,

din ce în ce mai numeroase, din ce
în ce mai deschisă curioși lor din
toată lumea. 

Până ai să ajungi realmente
în China te sfătuiesc să dai o fugă
până pe strada Șipoțel, nr. 21, la
una dintre serile din casa de ceai,
la un film în gradină și un grătar
pregătit de vreun bucătar chinez.
Mâncarea în China este o artă, o
știință și o ocazie prin care oame�
nii se adună împreună. „Ai mân�
cat?“ este o formulă de salut
folosită des, iar „Mănâncă înceti �
șor!“ este echivalentul chinezesc
al lui „Poftă bună“.

Ai ocazia să explorezi cultura
culinară a Chinei, prin participa�
rea la o serie de evenimente culi�
nare intitulată „Armonia celor 5
arome“. Pe teritoriul atât de întins
al Chinei, aromele bucătăriei spe�
cifice variază de la o regiune la
alta. 

Vei afla mai multe despre as�
pectele extrem de interesante ale
acestei culturi culinare atât de di�
versă, gătind cot la cot cu experții,
iar la sfârșit împărțind mâncarea
cu cei prezenți. 

Reține: Vorba multă nu gă �
teș te orezul! SDC

Tonya taie felii subțiri
dintr-o turtă neagră
de frunze de pu’er pe
care a cumpărat-o în
2013 din Orientul
îndepărtat. Pu’er sau
pu-erh e un tip de
ceai negru fermentat
care provine din re -
giu nea Yunnan din
sudul extrem al
Chinei. 
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Valeriu Gherghel –
Roata plăcerilor

– FRAGMENT –

FERICIRILE. ȘI CEEA CE
URMEAZĂ DUPĂ ELE

Poți fi fericit și senin într�o viață
de om cât se poate de banală?
Răspunsul meu este unul singur,
hotărât, definitiv, ferm: nu știu.

Seneca știa. Pe vremea lui, în
veacul întâi al erei creștine, un fi�
losof mai știa câte ceva, nu prea
multe, suficient, totuși, cât să
ducă o viață bună. Azi, nimeni nu
mai înțelege nimic. Și ce anume
știa Lucius Annaeus Seneca? O să
vă dezvălui mai întâi ce nu știa.
Nu știa că unii indivizi (altfel, per�
fect stimabili în toate celelalte

privințe) pot spera să primească
premiul Nobel (sau oricare alt
premiu universal) și că pot face o
criză de ficat din pricina lui, dacă
nu�l obțin la timp, exact când și�l
doresc, nici o secundă mai de�
vreme sau mai târziu.

Dar ce știa Seneca? Să nu vă
îngroziți de ce o să vă spun. În pri�
mul rând, știa că orice speranță,
oricât de mică, este o mare, o im�
ensă naivitate. El o numea, și mai
direct, „prostie“: stultitia. Nimeni
nu dispune de trecut, afirmă Se�
neca, și cu atât mai mult (sau mai
puțin) de viitor. Amândouă aceste
timpuri sunt neființe sigure, nu ne
putem baza pe ele. Singurul lucru
aflat în posesia omului este pre�
zentul. Și nici acesta. Speranța mi�
zează pe viitor, adică pe o ne ființă
certă și pe mișcarea imprevizibi�
lului și hazardului: „viața pros�
tească, declară filosoful, se con�  
centrează cu totul asupra viitorului“.
Să ne întoarcem, deci, în prezent,
mai precis, în prezentul prezentu�
lui. Doar atât ne�a rămas.

Soarta este o succesiune de
întâmplări, o înșiruire arbitrară
de hazarduri, de răsturnări și re�
veniri, de coincidențe oarbe. Azi
ești cît se poate de viu, mîine nu se
știe. Azi ești consilierul împăratu�
lui Nero, mâine același Nero îți
poruncește să�ți deschizi venele
și�ți trimite un centurion la ușă.
Azi ești imperator și reciți poezii
mulțimilor, într�un amfiteatru,
ajutându�te de lyră, mâine mori
înjunghiat de același centurion
impasibil. Soarta (suita hazar�
durilor, care ea însăși este un 
hazard) dezminte întotdeauna spe� 
ranța și�și bate joc de omul care�și
face iluzii. Ba își bate joc și de
omul care nu�și face iluzii, de toți
și de toate, cu o suavă indiferență.

În fond, numai cine speră are
disperări ascuțite și poate umbla,
văitându�se, pe culmile acestor dis�
perări, niciodată prin văi. În treacăt
fie spus, românii sunt meșteri is �
cusiți în disperări și depresii: asta
Seneca nu o mai știa, nu poți să le
știi chiar pe toate, îți mai scapă
uneori câte un amănunt.

Filosoful stoic nu vedea, to �
tuși, o legătură necesară între lip �
sa de speranță și fericire. Nici eu
nu o văd. În schimb, unii gânditori
de aiurea leagă strâns fericirea de

absența oricărei speran țe. Una o
exclude automat pe cea laltă. A fi
fericit presupune lipsa completă
a speranței. Sau, mai bine zis,
numai dacă nu speri nimic, poți
ajunge să cunoști beatitudinea. Și
nici atunci...

Nimic nu atestă că renun �
țarea la orice speranță (dacă ar fi
posibilă) ar avea ca efect nemijlo�
cit și automat fericirea. Cunosc
oameni care nu mai speră de mult
la nimic și care nu sunt deloc
fericiți. Priviți cu atenție în jur
(sau priviți în sine). 

În definitiv, fericirea nu con�
sistă numai în renunțări, în
abțineri, în virginități, ea nu pro�
vine doar din absențe, nu poate fi
o sumă de negații, un ideal priva�
tiv, o asceză. Trebuie să aibă și un
conținut pozitiv. Dar nu aș putea
preciza conținutul ei „general“, fi�
indcă nu există un astfel de
conținut valabil pentru toți și va�
labil oricând. Tot ce știu, de exem�
plu, este că Flaubert (care nu a
fost un om suficient de banal pen�
tru a deveni exemplar) era cu�
prins de euforia lui solitară (de �
spre care vorbește într�o scrisoare
către Louise Colet), pentru că
scria, într�un sfârșit, după ore și
ore de chin, un pasaj mulțu mitor,
o propoziție desăvârșită ca „el
ieși“ (cf. Educația sentimentală, I:
„Il disparut“) și nu pentru că
renunțase cu totul la speranța/
dorința de a le obține vreodată. 

Cum vedem, fericirea de�
pinde, uneori, de un adverb în fi�
nalul unei propoziții sau, poate,
de și mai puțin. 

Și aș mai spune ceva. Nu cred
că termenul „fericire“ are un
înțeles suficient de precis, dacă
are vreunul. Și nu cred nicidecum
că are un înțeles colectiv. N�am
întâlnit fericiri ecumenice, cu
toate că am văzut mulțimi exta�
ziate și nu numai în biserici. Fie�
care cu fericirea lui particulară,
egoistă. Dacă nu mă înșel, în scri�
soarea din 24 aprilie 1852, Flau�
bert nu folosește cuvântul „feri� 
cire“ decât în sens depreciativ,
ceva de lăsat în urmă. Descrie
ceea ce a simțit uneori ca emoție,
bucurie, entuziasm, înfiorare. Ca�
racterizează astfel o stare de spirit
care ar face inutilă orice fericire,
în înțelesul comun. Dar această

stare este una repetabilă și în
cazul nostru? Se poate.

În definitiv, Flaubert nu se
deosebea în chip simțitor de opi�
nia lui Seneca. „[Înțeleptul] –
scrie filosoful stoic – este mereu
și pretutindeni senin, nu depinde
de alții, nu așteaptă bunăvoința
sorții ori a oamenilor. Fericirea
lui este lăuntrică“ (Seneca, 2007,
1: 72). Nici euforia lui Flaubert nu
depindea, în fond, de altcineva,
dar nu era negativă (cum pare a
sugera Seneca). Și, oricum, era
mai puțin pasivă, mai silitoare.

În consecință, fericirea este
să faci ceea ce poți cel mai bine să
faci (să cânți la un instrument, să
pictezi o frescă, să ridici o statuie,
după propriu�ți plan), ceea ce știi
cel mai bine să faci și, mai ales,
ceea ce promite, prin însăși reali�
zarea acestui fapt, o anumită bu�
curie personală, o plăcere, un mic
extaz. Când reușești (dacă reu �
șești!), poți spune că te simți pen�
tru o clipă împlinit. Nu mai mult.
Definiția mea este una vădit he�
donistă (și banală). Nu cunosc
alta. Și nici nu aspir la fericirea
apatică a sfinților, izvorâtă din
absența oricărei preocupări crea�
tive, din așteptare.

Ei bine, dincolo de istoria ei
minunată, reconstituită nu de
mult într�un volum, până la urmă,
ce este fericirea? Răspunsul lui
André Compte�Sponville (2007:
58) e banal: fericirea înseamnă a
consimți la viața�viață. Și încă: a
trăi fără să�i (mai) cauți sensul.
Numai oamenii nefericiți caută
sensul vieții. Numai ei speră. Așa �
dar: ești fericit când nu (mai) în�
cerci să afli nici un răspuns la
întrebarea cu privire la sens și, pe
deasupra, renunți cu totul și la în�
trebare (și la spe ranță). Simplu?
Prea simplu! Exact asta spune și
Clément Rosset (1983): fericirea
înseamnă să aprobi, să consimți,
să primești viața așa cum este,
cum se prezintă, cum ți s�a dat. 

Din câte știu, aproape toată
lumea consimte, fiindcă nu are
ceva mai presant de făcut, de în�
dată ce înțelege că viața repre�
zintă un „es ist so“ (asta e!). Ni s�a
dat fără să o fi cerut în vreun fel.
Ne va fi luată fără să fim întrebați.

Dar dacă viața ta înseamnă
durere (dacă ești M. Blecher, să
spunem), dacă suferi de lehamite,
dacă ești sărac�lipit, dacă ai in�
somnii și angoase nocturne, mai
poți consimți? SDC

„Suplimentul de cul -
tură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Roata plăcerilor, de
Valeriu Gherghel, care
va apărea în curând 
în colecția Plural a
Editurii Polirom.

CARTEA

„Oare de ce (mai) citim? Un
înţelept a găsit răspunsul: pen-
tru a trăi pur și simplu. Citește
ca să trăiești... Omul vrea să
priceapă ceea ce trăiește. Iar
pentru a înţelege este nevoie
de cărţi. Citim, așadar, pentru a
ne înţelege mai bine pe noi
înșine, pentru a ne lărgi sinele,
citim pentru a trăi... În fond, am
învăţat să iubim din poemele
trubadurilor. Poeţii au inventat
iubirea-pasiune. Ei au descris
iubirea tenace dintre doi
amanţi separaţi, iubirea care se
manifestă și în absenţa celuilalt.
Prin urmare, omul mai întâi a
citit, și-a imaginat, și abia după
aceea s-a întrebat dacă iubește
aievea. A citit și abia apoi a
trăit.“ (Valeriu Gherghel)



Prima dată când am ascultat in�
tegral un album TesseracT a fost
ca și cum chirurgul care, la un
spital de stat, nu particular, m�a
operat acum aproape doi ani
(fie�i mâinile fine binecuvântate,
fiindcă aparțin unui Domn care
le merită!), m�ar fi tăiat direct,
fără anestezie, fără zile de repe�
tate analize amănunțite, fără 
să�mi explice în cuvinte calde și
simple despre ce�i vorba cu
defecțiunea din măruntaie. 

Amintirile mele recente joacă în
zona confuză ce se întinde la un
moment dat în creierul fiecăruia
dintre noi, oamenii pre�indus�
triali confruntați cu viteza postin�
dustriei (viață nu este!), numită și
nebunie cotidiană de secol XXI. 

Așa pot să(�mi) explic de ce
nu mai sunt sigur care album a
fost: One (2011) sau Altered State
(2013)? Polaris (2015) precis nu

era, fiindcă pe acesta, printr�un
noroc nemeritat, tocmai îl primi�
sem, sub forma unui DVD�audio,
de la cineva care îmi știa pasiunea
pentru surround și tot ce ține de
„învârteala“ pe 5.1 canale (chestie
în care TesseracT nu excelează,
din păcate). Înclin să afirm că One
era discul, căruia atributul abra�
ziv i se potrivește mai degrabă
decât celuilalt. Iar asta se dato�
rează, indiscutabil, solistului vo �
cal, Daniel Tompkins, un tip din
stirpea damnată a cântăre ților cu
beregata jupuită, cum se spune în
jargonul iubitorilor genului de
metal progresiv denumit uneori
și djent. 

Referitor la conținutul celor
două discuri și la impactul fiecă�
ruia asupra mea, trebuie să măr�
turisesc un fapt fără mare impor+ 
tanță. Am luat ambele CD�uri si�
multan și, firesc, le�am studiat
întâi copertele. Fiecare generează

un fel de catharsis pentru ochiul
antrenat la grafică. Prima, pe fun�
dal exclusiv negru, înfățișează
corpul geometric, numit chiar
tesseract sau tertacub, într�o va�
riantă ușor deformată spațial. In�
trigă, dar nu instigă, așa cum o
face coperta din 2013. Aici este un
obiect imaginar, asemănător ce �
lor prin care a devenit celebru
M.C. Escher, și este opera lui Ion
Lucin, un băiet din Moldova care
s�a școlit în Spania și acum, de la
New York, uimește lumea cu ta�
lentul său grafic. Desenul oferă
certitudinea unei sfere în conti�
nuă învârtire, deși nu e decât un

cerc negru fix, cu puncte albe pla�
sate la distanța necesară produce�
rii iluziei de mișcare. Stilul pic� 
tural abstract, semnat Shatner
Basson (să aibă vreo legătură cu
trupa omonimă de free�jazz?),
continuă și pe Polaris, unde găsim
un hexagon plin de alte, greu de
numărat, hexagoane multicolore,
așa încât iluzia unui fagure de al�
bine se impune înaintea oricărui
mesaj transcendent (dacă o fi).
Minimalismul nu dispare nici de
pe coperta discului Sonder (2018,
Kscope). O serie de 13 cercuri de
diferite mărimi sugerează siste�
mul nostru solar, aliniat miracu�
los ori artificial. Deja pare un
obicei al trupei ca prin imaginea
de pe copertă să trimită ascultătorul

pretențios pe o pistă falsă, dar nu
greșită. Lucru încântător în sine,
dacă îl receptezi fără prejudecăți. 

Pornită ca proiect solo al chi�
taristului Acle Kahney, TesseracT
adună în secvențe impecabil stru�
nite basul constant și precis „slap�
uit“ de Amos Williams, tobele
covârșitor bătute de Jamie Posto�
nes, chitara elegant ritmată de
James Montheit, dar mai ales
forța și vibrația lui Daniel Tom�
pkins, cel care împinge piesele în
zona insalubră dintre luciditate și
delir. Ansamblul sună intens și
aerat, rugos și fin, visceral și dia�
fan, agresiv și ocrotitor, ostil și
prietenos. Așa este discul recent,
ale cărui opt piese nici nu ating li�
mita celor 40 de minute obișnuite
LP�urilor editate (și) pe vinil. De�
monstrative pentru sensurile apa�
rent opuse ale opțiunilor muzica�
le TesseracT pot fi piesele King și
Orbital. Însă fiecare cântec con �
ține, ca un filon direcțional subte�
ran, ambele tendințe, transfor� 
mate în stări de spirit aidoma
celei aglutinate dinaintea unei
săli de operație... SDC

Cubul rotunjit
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Două studii despre copii, pe
două subiecte diferite, din două
colțuri diferite ale lumii, publi�
cate la două zile distanță unul de
altul ne anunță două concluzii
banale: copiii schimbă activita�
tea fizică pe tehnologie, iar ecra�
nele afectează în mod semni fi�
cativ creierul. 

Chiar dacă nu ne spun nimic nou,
importanța lor este uriașă. Am�
bele concluzii vin după cercetări
de durată și aduc primele argu�
mente concrete pentru ceea ce
toată lumea știa, dar nu putea do�
vedi.

În 2018, Malcom Gladwell,
unul dintre cele cei mai im por �
tanți gânditori americani, a avut
o emisiune radio în care a pus sub
semnul întrebării un concept fa�
miliar nouă mai degrabă din fil�
mele americane: sarcina probei,
burden of proof. În lumea juri�
dică, aceasta e datoria celui care
formulează o acuzație de a aduce
dovezi în sprijinul celor afirmate.
Până atunci, acuzatul este nevino�
vat. Este unul dintre principiile
fundamentale în drept și asigu�
ră protecție împotriva unor

învinovățiri abuzive. Dar când un
comportament este nociv, de câte
dovezi este nevoie, a întrebat Mal�
com Gladwell, înainte ca societa�
tea să acționeze?

Primele dovezi ale faptului că
praful din carierele de cărbune
afectează plămânii minerilor și le
cauzează boli respiratorii și moarte
timpurie au apărut în anul 1918.
Era vorba despre raportul unui
statistician care lucra pentru o

firmă de asigurări și a fost publi�
cat chiar sub autoritate guverna�
mentală. Prima măsură guver� 
namentală de protecție a mineri�
lor a fost luată în 1970, 52 de ani
mai târziu. Până atunci, s�a con�
siderat că „nu există sufici ente
dovezi“.

Gladwell a menționat proble�
mele respiratorii ale minerilor
pentru a pune în evidență că po�
vestea se repetă, sub ochii noștri,

în ceea ce privește leziunile cere�
brale ale jucătorilor de fotbal
american. Accidentele și lovitu�
rile repetate în zona capului par
să declanșeze o serie de simptome
cum ar fi pierderea memoriei, in�
stabilitate emoțională, depresie,
gânduri suicidare. Dar nu există
încă dovezi incontestabile. Aces�
tea, explică Gladwell, ar presu�
pune să fie urmărite de�a lungul
vieții 2.000 de persoane, din care
jumătate joacă fotbal american și
jumătate nu, iar după moarte să li
se compare autopsia creierului.
Dar câți alți sportivi vor suferi
până atunci?

Despre „sarcina probei“ se
vorbește și când e vorba despre
impactul ecranelor asupra inte�
lectului tinerilor, respectiv de �
spre scăderea activității fizice și
consecințele acestui fapt la copii.
Dar, pentru prima dată, dovezile
există. 

Studiul asupra efectului ecra�
nelor asupra creierului a fost
realizat pe 11.000 de copii ameri�
cani timp de 10 ani, iar rezulta�
tele preliminare arată că utili�
zarea intensă a tehnologiei schim 
bă fizic creierul. Scoarța cerebrală,

implicată în procesarea infor �
mației, se subțiază. 

Cel de�al doilea studiu a fost
realizat în Europa, timp de cinci
ani. Au fost implicați 600 de copii
a căror activitate fizică a fost mo�
nitorizată cu senzori la 6, 8 și 11
ani. Rezultatul, știut dinainte, are
totuși un element frapant:pe mă�
sură ce cresc, activitatea fizică a
copiilor scade drastic; problema
este că sedentarismul, asociat de
obicei cu viața adultă, se insta�
lează acum încă de la vârsta tim�
purie de 6 ani.

Dovezile încep să se acumu�
leze, dar tot este posibil să dureze
ani de zile înainte să facem ceva în
legătura cu asta. S�ar putea ca, de
fapt, să nu conteze atât de mult
concluziile științifice, ci să folo�
sim lipsa lor drept o scuză. Schim�
bările sunt dificile, mai ales
atunci când nu știi care trebuie să
fie acelea și, mai ales, care va arăta
finalul. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Copilării cu final așteptat

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Pictura, intitulată Portretul lui
Edmond Belamy, a fost creată de
un colectiv de trei artiști progra�
matori parizieni ce se intitulează
Obvious. Ei au folosit un algoritm
special „antrenat“ prin analizarea
a 15.000 de portrete din ultimii
600 de ani. Generând o întreagă
suită de portrete, algoritmul le�a
confruntat pe acestea cu tablourile
din baza de date până când, în 

logica mașinii, nu a mai putut face
diferența între ele.

Rezultatul a fost vândut la casa
de licitații Christie’s, prima lucrare
a unei IA scoasă la licitație. A fost
un moment care a atras atenția mass�
media, la sfârșitul lui octombrie.

Grupul Obvious, care a folosit
algoritmi creați de alții, nu este
singurul care activează în dome�
niul „artei“ IA. Specialiștii de la

Rutgers University din New Jersey
fac experimente încă din 2012, iar
anul trecut au anunțat că au folosit
inteligențe artificale pentru a pro�
duce „noi stiluri de artă“; Robbie
Barrat, un student american, a
produs și el „nuduri generate de
IA“, în martie.

Este însă aceasta artă cu ade�
vărat? Cine este cu adevărat 
artistul? Au devenit mașinile crea�
tive? „Întrebări valide, dar pre�
mature“, este de părere BBC News.
„Tehnologia nu este nici pe departe
atât de avansată pe cât sugerează
Obvious.“

BBC atrage atenția că, dincolo
de titlurile spectaculoase din presă,

atunci când afli amănuntele din
spatele creării acestui tablou lu�
crurile par mult mai normale. Iar
dincolo de imaginea pe care filmele
SF au creat�o IA�urilor, în mo�
mentul de față inteligența artifi�
cială este doar o unealtă capabilă
să producă „lucruri interesante și
neașteptate, iar zeci de artiști fo�
losesc aceleași tehnici ca Obvious,
dar cu mai multă imaginație“.

În comunitatea artistică IA,
scrie BBC, pare că artiștii care fo�
losesc mașinile pentru a genera
imagini îi domină pe cei care care
creează text și sunet. Realitatea
este că, atunci când un IA încearcă
să imite ceea ce este pregătit să

imite, face greșeli. Greșeli față de
care artele plastice sunt mai tole�
rante. „Fiindcă ochii sunt mai ier�
tători decât urechile“, spune Mario
Klingemann, unul dintre pionierii
folosirii IA în artă.

Tot Klingmann pare a fi unul
dintre artiștii care nu cred că IA
poate avea valențe creative: „Mașina
nu are intenția de a crea ceva.
Atunci când aprinzi un foc el poate
produce flăcări cu forme intere�
sante, dar în realitate focul nu este
creator – de fapt tu ești cel care
își închipuie că vede forme și mo�
dele. Inteligența artificială nu este
decât un foc de tabără prea ridicat
în slăvi“. SDC

Nick Cave a dat publicității un
mesaj pe care i l�a trimis lui Brian
Eno, după ce acesta l�a îndemnat
să anuleze un concert la Tel Aviv,
în 2017.

În ultima perioadă, mulți
artiști vestici au declanșat un soi
de „boicot cultural“ împotriva Is�
raelului pentru a protesta contra
a ceea ce ei consideră o politică
greșită a statului Israel împotriva
palestinienilor din Fâșia Gaza.
Acești artiști refuză să dea spec�
tacole în Israel și își îndeamnă
public „colegii“ să facă la fel.

Nick Cave și Thom Yorke de
la Radiohead sunt doi dintre 

„rebelii“ care nu sunt de acord cu
această atitudine.

„Dacă vii să cânți aici te
pomenești umilit public de Roger
Waters și gașca lui“, declara in�
dignat Nick Cave anul trecut la o
conferință de presă în Tel Aviv.
Iar Thom Yorke, în aceeași perioa�
dă, explica: „O asemenea atitudine
încurajează discordia. Așa nu pro�
movezi dialogul și înțelegerea“.

Cave, care susține că nu apro�
bă politica lui Benyamin Netanya�
hu și care a făcut donații sub �
stanțiale pentru copii palestinieni,
crede că refuzul de a concerta în
Israel este o atitudine „lașă și

rușinoasă“ și are îndoieli că o astfel
de politică este eficace. „Acesta e
și motivul pentru care concertez
în Israel, nu pentru a susține o
cauză. Nu ar fi mai bune revendi�
cările voastre dacă ați merge în
Israel și ați spune presei și publi�
cului ce credeți cu adevărat despre
regimul actual?“, a scris artistul
australian.

Roger Waters, unul dintre cei
mai înverșunați critici ai Israelului,
a apărat în schimb anexarea Cri�
meei de către Rusia, la fel ca actorul
Gérard Depardieu, prieten cu Vla�
dimir Putin, și regizorul Emir Kus�
turica. SDC

Muzicienii se ceartă pe boicotul
cultural al Israelului

Poate
inteligența
artificială să
producă artă?
Amatorii de artă par să o creadă după ce, în
octombrie, un portret realizat de o formă de
inteligență artificială (IA) s-a vândut la licitație,
la Casa Christie’s, pentru 432.000 de dolari.
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este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
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PE SCURT

oraș german care folosește imagi�
nile unor personalități pe post de
semafor. În Bonn se poate ve dea
chipul lui Beethoven în câteva
intersecții, iar la Trier au fost insta�
late semafoare cu Karl Marx cu o �
cazia aniversării a 200 de ani de la
nașterea lui. La Berlin poate fi văzut
Ampelmännchen, un soi de perso�
naj folcloric originar din RDG.

n A încetat din viață, la 81 de ani,
Andei Bitov (foto sus), considerat
drept unul dintre cei mai mari
scriitori ruși ai ultimelor decenii,
profesor la Institutul de literatură
„Maxim Gorki“ și un înfocat apă�

rător al libertății de expresie. Bitov
și�a câștigat celebritatea mondială
cu volumul Casa Pușkin, din 1978,
o carte interzisă în Uniunea Sovie�
tică în care „a descris și a decriptat
declinul culturii ruse“.
n Actorii americani Uma Thur�
man și Owen Wilson au fost văzuți
la Paris, amestecați printre „ves�
tele galbene“ care au protestat
violent în ultimele săptămâni în
Franța. Dacă americanii au văzut
manifestațiile doar ca turiști,
multe personalități culturale fran �
ceze și�au declarat susținerea pen�
tru cauza manifestanților. Unul
dintre cei mai înverșunați pare a fi
actorul Mathieu Kassovitz, care pe
Twitter a îndemnat la „terorizarea“
patronilor celor mai mari firme
franceze și, la un post de televi�
ziune independent, a sfătuit pro�
testatarii să găsească un mijloc de
„a�l destitui pe președintele Ma�
cron“. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

n Viitorul roman al lui Michel
Houellebecq (foto dreapta) se
numește Sérotonine, iar acesta
este unul dintre puținele amă�
nunte care se cunosc despre
această carte prevăzută se apară
în librăriile franceze pe 4 ianua�
rie. Presa din Hexagon chiar se
plânge de strategia specia liș tilor
în marketing ai editurii Flamma�
rion care „preferă să ofere in �
formații despre volum cu pipeta,
în vreme ce alte edituri și�au tri�
mis deja romanele criticilor lite�
rari“. Sérotonine este doar una
dintre numeroasele cărți ce vor fi
lansate în ceea ce în Franța este
numită „la rentrée littéraire d’hi�
ver“. Revista „Livres Hebdo“ a nu�
mărat 493 de romane (dintre care
336 franceze și 157 străine) ce vor
fi lansate în lunile ianuarie și fe�
bruarie 2019.
n La cererea lui Daniel Craig,
actrița franceză Léa Seydoux a
fost distribuită în viitorul James
Bond, cel de al 25�lea film din
serie, realizat de Cary Fukunaga
(True Detective). În vârstă de 33
de ani, Léa Seydoux a apărut în
rolul psihiatrului Madeleine
Swan și în precedentul film din
serie, Spectre.
n Bohemian Rhapsody a trupei
Queen a devenit melodia din se�
colul XX cea mai ascultată online.
Universal Music anunță că piesa,
apărută în 1975 și considerată la
vremea respectivă „de nedifuzat“
la radio, a fost ascultată de 1,6 mi�
liarde de dori pe platformele Apple
Music, Deezer, Spotify și YouTube.
Bohemian Rhapsody detronează
astfel foștii campioni, Smells Like
Teen Spirit de Nirvana și Sweet
Child O’Mine de Guns N’Roses.

n În Germania, la Friedberg, au
fost instalate trei semafoare care
arată, în locul cercului luminos,
silueta lui Elvis Presley. Este un
omagiu pe care orașul îl aduce
Regelui rockului care, între 1958
și 1960, și�a efectuat aici stagiul
militar. Toate semafoarele sunt
instalate într�o mică piață ce
poartă, evident, numele lui Elvis
Presley. Friedberg nu este singurul

Redactorii revistei
britanice „Classic Rock“
au stabilit clasamentul
celor mai bune
albume ale anului. Iată
primele zece poziții.

10. Idles – Joy as an Act of 
Resistance

„Faptul că albumul își trage
seva dintr�o tragedie personală a
vocalistului Joe Talbot face ca mo�
mentele lui de optimism să fie și
mai molipsitoare.“ O analiză bru�
tal de onestă a condiției umane.

9. Alice in Chains – Rainer Fog
„O lecție în arta de a evolua

fără a deveni soft.“

8. Fantastico Negrito – Please
Don’t Be Dead

Bluesul probabil nu trebuie
reinventat, dar acest al doilea al�
bum de la Fantastico Negrito adu �
ce câteva argumente bune.

7. The Magpie Salute – High 
Water I

„Albumul de debut confirmă
promisiunile făcute de mini�LP�ul
din 2017.“

6. Slash feat. Myles Kennedy & The
Conspirators –Living The Dream

„Împreună, sună mai legați
decât un nod gordian, iar aluziile
la AC/DC și muzica Aerosmith din

anii ’80 nu fac decât să intensifice
plăcerea de a�i asculta.“

5. Halestorm – Vicious
„Halestorm a reușit să stăpâ�

nească pe discurile de studio toată
greutatea și energia concertelor.
Rezultatul este un disc ca o me�
teorit de foc, hard, catchy, dar ire�
mediabil de live.“

4. Judas Priest – Firepower
„14 piese de măcel heavy me�

tal de neoprit.“

3. Ghost – Prequelle
„În ciuda premisei lugubre (ciu �

ma medievală ca alegorie a ideologiei
politice moderne), Ghost nu uită de
hainele de petrecere și transformă
eventualitatea unei noi ere întune�
cate într�o suită apocaliptică de
pop�metal, space�rock, progresiv în
stil anilor ’7o și stroboscop disco.“

2. The Struts – Young & 
Dangerous

„Nimic nu ne încântă mai mult
decât o trupă nouă care se ține de
promisiune și oferă un al doilea
album mai bun decât primul.“

1. Clutch – Book of Bad Decisions
„Odată ce începi această Carte

a deciziilor proaste n�o mai poți
lăsa din mână.“

Alături de aceștia, în clasa�
ment mai apar albume de Stone
Temple Pilots, Nine Inch Nails,
John Bonamassa, David Crosby,
Uriah Heep și Saxon. SDC

Cele mai bune
albume rock 
ale anului 2018

Clutch



Valea Adâncă e un deal domol.
Adică din orice capăt de sat te�ai
uita, nimic nu e adânc. Mă rog, în
afară de fântâni, că pânza frea�
tică se află la adâncime de vreo
douăzeci de metri în pântecele
gliei. 

Avem un trai relaxat, de suburbie,
cu toate utilitățile specifice seco�
lului în care ne aflăm. 

Gaze, electricitate, televiziu �
ne, internet, apă, doar că toate
sunt dependente de curentul elec�
tric, care uneori se ia, din diverse
motive. Astăzi este o lucrare 
programată să dureze vreo opt
ceasuri. Cu alte cuvinte, timp be�
rechet să mă prăpădesc de frig ui�
tându�mă la ledul centralei ter� 
mice care s�a stins, dar mai ales să
mă prăpădesc de stresul pe care 
ți�l produce lipsa internetului.

Da, o știu pe aia cu străbunii
noștri care trăiau în peșteri și se
descurcau vânând și încălzindu�
se la foc de lemne. Chiar vă invit
să faceți asta. Eu prefer să mă

plâng că nu mai am punte de co�
municare cu lumea. Uite, voiam să
anunț pe feisbuc spectacolul de
StandUp Comedy pe care îl voi
susține la Teatrul Luceafărul, pe
27 decembrie, împreună cu Ga�
briel Gherghe, Victor Drăgan și
Petrică Iștoc. Pot? Nu pot, că nu
am internet. Ce să fac, să ies în
stradă și să urlu despre asta, cum
făceau pe vremuri vânzătorii de
ziare? Strămoșii noștri, ăia des �
curcăreții, țipau oare de la gura
peșterii? Nu, fiindcă ar fi venit
smilodonii și mamuții să le strice
spectacolul. Ei comunicau prin
fum, silabisind cu păturica. Or eu,
ca sa fac asta, am nevoie de gugăl
ca să învăț limbajul. Am gugăl? N�
am, dar nu e ca și cum voi ați fi
înțeles ce aș fi zis. Dar poate că
merită încercat.

Ghinion, lemnele sunt ude.
Noroc că aveam în magazie un fo�
toliu vechi. L�am cărat până în
dreptul porții, ca să se vadă mai
bine mesajele mele. Puțin spirt și
a luat�o. Oho, lemn uscat, de brad,
să tot fi fost para focului de vreo
trei metri. Am înăbușit�o cu ză�
padă și iată, feisbucul din epoca
de piatră fumega la picioarele
mele, iar eu am început să fac pro�
movarea spectacolului, cu o pătu�
rică vișinie. Stați liniștiți, nu avem
tauri în Valea Adâncă.  

Lu�me lu�me, pe do�uă�zeci�
și�șap�te de�cem�bri�e, la Trea�
tul…. na, că am greșit! Of, de la
capăt! Lu�me lu�me, ma�re spec�
ta�col de co�me�di�e la Lu�cea�
fă�rul… hai, că funcționează! Câți 
va vecini au ridicat deja capul
peste gard. Nu ra�tați a�cest

spec�ta�col de u�mor mol�do�ve�
nesc sa�vu�ros!

Uite, deja a oprit în dreptul
meu mașina Poliției Locale Miro�
slava și trei agenți au coborât și
vin spre mine. Nu știam că sunt
fani ai fenomenului. Mă duc să le
aduc biletele. SDC

Titlul Războiul rece nu are legă�
tură doar cu perioada istorică res�
pectivă și cu relația est�vest, dar e
pus de spectator în ecuație cu
love�storyul protagoniștilor. Iubi�
rea acestora e pasională și irepre�
sibilă și ar putea fi interpretată la
final ca o victorie asupra vremu�
rilor potrivnice. Într�o societate
democratică, dacă Wiktor și Zula

nu ar fi fost despărțiți de granițe,
iubirea lor poate s�ar fi fructificat,
ar fi avut un curs liniștit într�un
mediu prielnic, deși iubirile în�
tâmpină piedici atât de diferite.
Pawlikowski s�a inspirat din po�
vestea părinților săi care au murit
în 1989 și a căror relație s�a întins
pe 40 de ani, acumulând despăr �
țiri și reîmpăcări de�o parte și de
alta a Cortinei de Fier. Deci e un
film personal și chiar autobiogra�
fic, din moment ce din aceste
despărțiri și reîmpăcări s�a năs�
cut însuși autorul (care multă
vreme a locuit în Marea Britanie).
Poate așa se explică, printr�o psi�
hanaliză de mahala, aplecarea sa
către o narațiune fragmentată și
discontinuă.

Ce reușește Pawlikowski e un
excelent tablou de epocă, nu doar
o foarte frumoasă poveste de dra�
goste, un tablou schițat prin elipse
temporale, dându�i spectatorului

posibilitatea să�l definitiveze sin�
gur. El oferă niște puncte pe care
te lasă să le legi singur, dar furni�
zează și atmosfera. În Ida (Oscar
pentru film străin în 2015) era o
anume singurătate a epocii comu�
niste, o răceală care plutea în aer
și printre personaje, aici e un aer
nostalgic de iubire atemporală
care parcă îmbibă spațiile pentru
totdeauna. Maniera asta de a po�
vesti nu m�a cucerit, am avut
dificultăți în a vedea tabloul în�
treg și în a savura „sosul“ cu toate
condimentele lui, dar mi se pare
de preferat unei narațiuni încăr�
cate, plus că din punct de vedere
vizual filmele lui Pawlikowski
sunt ireproșabile.

Cu marele aport al directoru�
lui de imagine Lukacs Zal, cu care
cineastul a lucrat și la Ida, acest
film despre o iubire esențializată
devine un vehicul între epoci, dar
și între moduri de a face cinema.

Filmul are un aer retro, dar pare
cu toate astea în afara timpului,
acolo unde presupui că eroii con�
tinuă să existe, pentru că doar
acolo li s�a permis să fie împreună. 

CU OAMENII LA MUZEU

Elegantul documentar observa �
țio nal The Museum de Ran Tal,
inclus în Festivalul Filmului Evre�
iesc programat la București între
13 și 16 decembrie 2018, nu e des�
pre Muzeul Israelului cu expona�
tele lui importante (Manuscrisele
de la Marea Moartă, de pildă), ci
despre oamenii care alcătuiesc o
națiune. Titlul filmului ne induce
intenționat în eroare. Chiar dacă
muzeul înființat acum 50 de ani
adăpostește colecții de valoare,
interesul cineastului merge spre
curatori, muzeografi, paznici, mem �
bri ai conducerii, vizitatori șamd,
iar poveștile lor se întretaie cu
poveștile exponatelor, care, în
ciuda aurei pe care o au azi, tot
realizate de oameni sunt. 

Filmul debutează cu o scenă
despre o nevăzătoare căreia soțul
îi descrie o pictură din muzeu, su�
gerând că punctul de vedere asu�
pra artei e întotdeauna subiectiv
(„Eu văd altfel“, spune femeia).
Asta e un fel de teză a filmului,
pentru că în continuare aproape
fiecare exponat adus în fața came�
rei e văzut prin intermediul sau în
relație cu o persoană sau mai
multe. Poveștile acestor oameni

alcătuiesc și ele un muzeu (viu) al
nației. Iat�o, de pildă, pe femeia
care pictează după model și care
ne spune că mama ei și�a pierdut
prima familie în timpul războiu�
lui, prima ei fetiță fiind împușcată
în propriile�i brațe când trecea
granița din Germania spre Elve �
ția. „Simt că m�am născut într�un
cimitir și că nu�mi pot trăi viața.
Mereu am fost în competiție cu
sora mea moartă și mereu m�am
temut că prima familie a mamei
se va întoarce“, spune femeia. În
alte cazuri, implicațiile sunt poli�
tice, cum e scena în care mai mulți
muzeografi discută decizia mu�
zeului de a organiza o expoziție 
de vestimentație palestiniană și
druidă, sau cea în care se spune
despre Hadrian, al cărui cap ur�
mează să fie expus, că e văzut 
în Franța sau Italia ca o figură 
importantă, în timp ce în Israel 
e condamnat pentru că a ucis
500.000 de evrei. 

Filmul e structurat în trei
părți: Cel care creează povestea,
Cel care ascultă povestea și Po�
vestea. Istoria, o spun istoricii,
este ea însăși o poveste, asta e și
ceea ce afirmă acest film nomina�
lizat în 2018 la categoria Cel mai
bun documentar la Premiile Aca�
demiei Israeliene de Film. Filmat
pe parcursul a 18 luni, el asam�
blează printr�un montaj minuțios
o radiografie a națiunii israeliene
și a istoriei mici aflate față în față
cu istoria mare. SDC
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Istoria mică și istoria mare
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IULIA BLAGA
FILM

Cel mai nou film al
polonezului Paweł
Pawlikowski, premiat
pentru regie la Cannes
și, în mod curios,
snobat la recentele
nomi nalizări la Glo -
burile de Aur, e o
nostalgică poveste de
dragoste care începe
în Polonia anilor ’50 și
continuă în Occident. 

Sfară în țară

Războiul rece, 
de Paweł Pawlikowski
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