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Scriitori în izolare (III)
Așa cum călătorului îi șade bine cu drumul, la fel și scrii -
torul este de obicei obișnuit cu solitudinea. Puțini sunt cei
care se simt bine să scrie în locuri publice, majoritatea
înclină să o facă în spațiul propriu. „Singurătatea creativă“
este căutată – iar aceasta înseamnă adesea ruperea de
cotidian; câți dintre scriitori nu au spus că, în lipsa unei
rezidențe culturale, nu ar fi reușit să își termine cartea? Sau
câți, asemenea lui Susan Sontag, nu anunțau și nu anunță
să nu fie deranjați în cursul dimineții? Fie că vorbim de
propriul birou, de pat, de o bibliotecă, de o rezidență ce
să asigure o formă de evadare, de desprindere, solitudinea
face casă bună cu scriitorul. Dar zilele acestea sunt diferite.
Astăzi, nici călătorului nu-i mai stă bine cu drumul, întreaga
lume încearcă să stea pe cât posibil în casă, în ciuda

faptului că se simte pentru mulți nevoia de a ieși, de a
socializa, de a se bucura de tot ce „înainte“ era la îndemână.
Și în România e la fel, ca și în mare parte din lume. Astăzi
călătorului nu-i mai stă bine pe drum, dar oare scriitorului îi
priește singurătatea când ea devine izolare?
Așa am ajuns la întrebarea: oare această izolare de azi se
resimte la fel ca înainte de către autori? Cum este scriitorul
în izolare? O percepe altfel? Se poate bucura de ea pentru
a lucra? Altfel spus, cum rezistă, ce face, cum scriitorește,
dacă o face? Am rugat o serie de scriitori români să ne
spună despre propria izolare. Mai jos regăsiți o a treia parte
a răs punsurilor, cu mulțumiri celor ce ni le-au oferit. 

DOSAR REALIZAT DE RADU CUCUTEANU

IULIAN CIOCAN 

Mă duc la magazin ca la un mic
război. Îmi iau masca și mănușile.
Mă uit temător în jur în timp ce
merg cu pas grăbit. La intrarea
magazinului, fac coadă vreo zece
oameni. Numai cinci dintre aceș �
tia au măști.

La un moment dat, un automo�
bil aiurit�impertinent�urlător de�
marează în trombă din parcarea
alăturată, stârnind un nor de praf
înecăcios care se așază peste hainele
noastre. Și dacă praful acela conține
particule de COVID�19? Dar ce poți
să faci? Să alergi după mașina aia? 

Intru în magazin. Deschid ușa
unui dulap frigorific ca să iau niște

vânătă congelată și, în ace lași
timp, apare un nenic fără mas că și
începe să scoată și el ceva din
dulap. Sar speriat într�o parte și�l
întreb de ce nu vrea să aștepte un
minut, de ce nu vrea să păstrăm
„distanța socială“. Nenicul bombă�
nește ceva supărat și se uită la
mine ca la un extraterestru. Coa �
da la casă ignoră și ea dis tanța 

socială. Oamenii nu par foarte
îngrijorați de faptul că cineva le
suflă în ceafă. În timp ce vânzătoa�
rea îmi bagă produsele în pungi,
îmi trece prin minte gân dul că
mănușile vânzătoarei ating sute de
lucruri. Și ce să faci? Să dezinfec�
tezi apoi fiecare produs cumpărat?

Mă întorc acasă. În curtea
blocului discut, păstrând distanța
socială, cu un vecin care iese me �
reu afară să fumeze. De vreo două
săptămâni fumează în draci. Nu
are mască și nici mănuși. Mizează
pe organismul său viguros.

Intru în antreu și mă gândesc
ce să fac mai departe. Trebuie
oare să�mi dezinfectez încălțămin�
tea sau merge și așa?

***
Din toate părțile ne vin știri triste.
Mor zilnic sute de oameni în Italia
și Spania. Tot mai multe țări sunt
atacate de coronavirusul ucigaș,
care treptat ia în stăpânire în�
treaga planetă. Se aud pronosti�
curi amare, ni se spune că vor
muri sute de mii de oameni. Multe
afaceri au fost pur și simplu stri�
vite de virus. Am discutat, zilele
astea, pe messenger, cu câțiva
amici care mi�au spus, fără mare

convingere, că acum e important
să supraviețuim. 

OK. Cineva va supraviețui.
Dar în ce lume se va pomeni el? Mi
se pare că normalitatea pe care am
avut�o nu va mai reveni. Lumea
care îi așteaptă pe supraviețuitori
va fi una lipsită de confortul tre�
cutului care părea atât de firesc,
nu�i așa? Probabil, oamenii se vor
deplasa, având asupra lor certifi�
cate de sănătate. Pesemne nu vei
mai putea urca în avion fără să de�
monstrezi că ești sănătos. Nu e ex�
clus să existe și o supraveghere
mai riguroasă a statului și tot soiul
de controale pe străzi. Asta pare
incredibil într�o țară ca RM, unde
conducătorii își vedeau mereu de
treaba lor, dar lumea se poate
schimba. Nu va mai exista pe�
semne libertatea de altădată. Iar
fricile vor persista o vreme și în
viața de zi cu zi. Cine va mai apăsa
fără frică orice clanță și cine se va
atinge ca odinioară de alți pasa�
geri din transportul în comun?

Nu am crezut, mulți dintre
noi, că vom ajunge aici. Ni se pă �
rea că suntem atotputernici și
brusc ni s�a arătat cât de fragili
suntem. Dacă pandemia va dura
multe luni, câți dintre noi vor
putea munci de�acasă și încasa
salarii? E limpede că vine o lume
nouă și va trebui să ne debarasăm
de multe obișnuințe, să ne regân�
dim scopurile și raporturile cu
ceilalți. Oare vom reuși? SDC

Ce va fi după pandemie?
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Anxietate, yoga și cartofi prăjiți
ANA DONȚU

Perioada mea de izolare a început cum nu se poate mai bine:
Doamne, cât timp numai pentru mine, cu tot cu alea opt ore de
muncă la revistă, tot ies bine! Chit că s�au anulat toate evenimen�
tele, deci și alea de arhitectură – „despre ce să scriu?“, mi�am în�
trebat șeful. „Mă tem că va trebui să scrii poezii.“ 

Am dat sfoară în țară la arhitecți să ne trimită articole și a sărit
lumea bună cu texte, să nu ne piară revista, așa că am avut de lucru,
ba chiar și timp să îmbunătățesc aspectul grafic al publicației. 

Dimineața la opt doar deschideam laptopul și lucram direct din
pat, rareori de la birou, iar, când terminam programul, mă mutam la
balcon cu câteva romane sau volume de poezie și făceam plajă (nici
nu�mi imaginam că se poate face plajă în aprilie, m�am ales cu un
bronz mai frumos decât ăla de la mare). Când soarele începea să pă�
lească, mă întorceam în cameră și mă apucam de Chi Kung, Yoga sau
Tai chi, uneori băgam doar niște muzică și dansam așa de nebună
prin casă, orice să mă țină în formă. Cum nu mai puteam să merg la
orele de yoga din oraș, am căutat pe net cursuri online, dar voiam
ceva serios, nu din alea ce par mai degrabă fitness și de care e plin
YouTube�ul. Așa am găsit o școală internațională de yoga cu teorie și
practică, seminare și teme pentru acasă, teste și examinări. De la in�
structorii cu care făceam lecțiile practice am învățat cum să mă verific
dacă fac totul bine:e important să simți bucurie, fie de la îndeplinirea
asanei, fie de la autodepășire. Eu, văzând ce pot face ei/ ele cu corpurile

lor, văzând și femei firave care se susțin doar cu niște brațe subțirele
în poziții greu de imaginat, am mers pe varianta a doua. 

M�am ales cu febră musculară și cu primele două certificate
de yoga. Și cu vecini care băteau în pereți când începeam să urlu
cu toți cei din online AAAAUUUUUMMMMM. 

Seara puneam filme și seriale. Portrait of a Lady on Fire și
Tales from the Loop vi le recomand și vouă dacă nu mai știți la ce
să vă uitați, sunt minunate. 

Când nu mai era soare și afară picura încontinuu, deschideam gea�
mul sau ieșeam la balcon și îmi întindeam mâinile în ploaie – obicei
rămas de când eram copilă. Nu m�am dezobișnuit nici de frica răcelii.

Cam așa arată o zi obișnuită din izolare. Mă temeam că, atunci
când se termină carantina, n�o să mai vreau să revin la cum era îna �
inte. Apoi într�o zi, pe când citeam la balcon, am simțit în ceafă
adierea timidă a unei anxietăți. Am trecut tot mai des pe la sertarul
cu suplimente, pe care nu l�am mai deschis de multă vreme, să iau
niște glicină și vitamina D, eleuterococ și rhodiola. Am început o
mulțime de filme pe care le�am oprit după zece minute. Am prăjit
cartofi în miez de noapte. Am împrumutat un cățel pe care să�l scot
la plimbare. Ba chiar am citit o poveste cu unicorni din pozele fă�
cute de o prietenă la cartea pe care i�o citește fiicei sale. Orice să�mi
salvez creierul rămas singur cu gândurile lui. Izolarea e cu si �
guranță frumoasă și plină de posibilități, dar atunci când poți să o
alegi tu însăți și să renunți la ea oricând ți se taie cheful. 

Altfel, mi�e dor de munții și de pădurea pe care le pot vedea
de la geam și aștept 15 mai. SDC

FLORIN IRIMIA

Lucrurile stau cam așa. Eu trăiesc în două
lumi, în lumea visului și în lumea nevisului.
Până acum câteva săptămâni, evadam
dintr�una în alta cu maximă ușurință, plă�
cere și voluptate pentru că nivelul terorii
era, s�o recunoaștem, destul de scăzut în
ambele. Sigur, era multă nemulțumire,
frustrare, tristețe în lumea nevisului, dar
măcar nu era teroare. De când cu pande�
mia, groaza le�a invadat pe amândouă cam
în aceeași proporție. În lumea nevisului, e
groaza de a trăi în permanență cu senti�
mentul că mă aflu într�un coșmar, că�l ex�
perimentez pe viu, minut cu minut, zi de zi,
un coșmar lent și agonizant care nu dă
semne că se va termina prea curând. Povara

e imensă, trăiesc non�stop cu o piatră pe
inimă și cu un bolovan pe umeri, trăiesc zil�
nic cu genunchii îndoiți. Sigur, ca și până
acum, noaptea evadez din lumea nevisului,
doar că în somn nu mai intru în lumile mele
în care până mai ieri mă simțeam așa de
bine. Nu, de când lumea nevisului s�a stri�
cat, lumea visului e și ea afectată. 

Bunăoară, ast�noapte am visat că alergam.
Dar nu pentru că făceam jogging. Alergam,
terorizat că aș putea fi atins, contaminat,
îmbolnăvit de niște zombi ai covidului care
mă urmăreau cu o perseverență demonică.
Se mișcau foarte iute, în pofida faptului că
erau infectați, și erau din ce în ce mai mulți,
îmi apăreau brusc în față, sau din lateral, și
de fiecare dată reușeam să�i evit în ultima
clipă. Nu aveam cum să mă protejez împo�
triva lor decât prin fugă, și eram extenuat,

știam că la un moment dat tot va trebui să
mă opresc, măcar cât să�mi trag puțin sufle�
tul și exact atunci mă vor prinde. 

După care m�am trezit din coșmarul
ăsta și am alunecat imediat în altul. Se fă �
cea că îmi făceam analizele de sânge. Asis�
tenta se uita suspicios când la mostra de
sânge, când la mine, de parcă contaminarea
s�ar fi văzut cu ochiul liber. Dincolo de asta,
știam că urma să�mi petrec următoarele
două săptămâni în izolare și gândul mă tul�
bura profund. Pentru că nu aveam încre�
dere în nimeni. Trăiam cu sentimentul că
mă aflam la bunul lor plac (dar cine erau
ei?), că vor veni să�mi spună că am ieșit po�
zitiv și chipurile îmi vor da un tratament,
iar după alte două săptămâni îmi vor spune
că sunt în continuare pozitiv și că nu pot
pleca. Mă vor ține aici cât vor avea ei chef,
mă gândeam, ca într�un ospiciu al groazei în
care ai ajuns dintr�o eroare și cu cât protes�
tezi mai vehement cu atât toți te crede mai
nebun. Doar că în vis nu eram sigur dacă
aveau să mă țină din rea voință, din igno �
ranță sau pentru că pur și simplu. 

Apoi, am visat că dădeam mâna cu ci�
neva, dar parcă nu mai eram în izolare. Cum
ai putut fi atât de nesocotit?, îmi reproșam
după ce rămăsesem singur, acum cu ce te
dezinfectezi? Sentimentul de vină era la fel
de intens și copleșitor cu cel pe care îl ex�
perimentam în perioada în care mă lăsa�
sem de fumat, iar în somn continuam să
fumez, îmi aprindeam țigară de la țigară, de

parcă nimic nu s�ar fi întâmplat, sau mai
bine zis de parcă deja s�ar fi întâmplat tot
ce putea să se�ntâmple.

Ironia face că am terminat cartea la care
am tot lucrat de vreo doi ani încoace la
sfârșitul lui martie, am predat�o editurii, dar
acum e imposibil de spus când va apărea.
Teoretic, ar trebui să mă apuc de următoa�
rea, care nici ea nu�i chiar la�nceput, dar
dintr�o dată totul mi se pare nerelevant. Mă
uit încremenit la încremenirea lumii și mi se
pare că sunt deja într�o ficțiune. Și�atunci,
mă�ntreb ce rost mai are să scriu și eu una?
Ce rost mai are când eu însumi am devenit o
povestioară în marea carte a pandemiei? SDC

În somn 
nu mai intru 
în lumile mele
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Pentru că nu se dă dusă cu una, cu
două nici ciuma pangolinului, con�
tinuăm falsul jurnal de pandemie.

9 mai
Ziua 66 de autoizolare:dacă pango�
linul ne�a făcut toată chestia asta,
nici nu vreau să știu ce ne pre gă �
tește pârșul de alun. Oare ce ti �
cluiește pârșul?

Cred că mi�am dat seama de
ce conducătorii noștri refuză să
scrie istorie în această „peroadă“,
dar și în general: ar trebui să în �
vețe întâi să scrie. Uite, de exemplu,
Ciolacu. N�ar scrie Marcel istorie,
dacă n�ar fi un împătimit al ora �
lității stilului? Ar scrie Marcel.

Îmi place atât de mult autoi�
zolarea, încât o voi păstra ca stil
de viață. Bine, îl aveam și înainte,
dar nu știam că�i zice așa.

Mă tem că în cazul nostru nu
au fost niciodată interese mari la
mijloc, ci interese mici, cu puțin
muștar lângă.

Neam de cheleneri patrioți: toți
servesc patria, dar unul n�ar trece de
o compunere cinstită de clasa a doua. 

Servește Marcelică Vela patria
de n�ai treabă:o chelnărește numai
cu chifteluțe, cu mititei, cu cior biță

de văcuță, cu papanași. Ce mai do �
rește patria, punem și o sălățică
asortată alături? 

Idee de piesă de teatru absurd:
Ionesco scriind o piesă de teatru ab�
surd despre o piesă de teatru absurd
jucată, deci devenită spectacol, în
timpul pandemiei. Ionesco scrie la
ea și râde, în timp ce actorii, mascați,
caută cea sul morții să se dea de el.

Viorel Vulpița Cataramă e leit
Al Bundy după o lună la Mizil.

Dacă e cuminte economia, îi
cântă mâna lui Șică și un șlagăr la
mandolină după ce repornește.

8 mai
Ziua 65 de autoizolare: să nu las
să treacă ziua fără să consemnez
că Vela a întinat numai nobilele
idealuri ale gecii de piele.

Poate că totuși distanțarea so�
cială este soluția la mai vechile
probleme din spațiul carpato�da�
nubiano�pontic (și nu numai), deși
văd că hoțul și prostul găsesc căi
alternative ca să se tot întâlnească.

Pe la noi, de câte ori se aude
tradiționalul „haide, bre, că oameni
suntem, ne înțelegem noi“ înseam�
nă că un hoț tocmai s�a întâlnit cu
un prost. 

Nici nu cred că mai iese în sea �
ra asta Vela la conferință de presă,
cred că a dat jos și geaca de piele, 
s�a lăsat la maieu, stă și su flă în ji�
gler să repornească economia, îm�
pins de la spate de mâna lui Șică.

Dacă e adevărat că va reporni
economia, probabil va porni tot
pe drumul pe care era, respectiv
ultimul drum.

Înainte să repornească eco�
nomia, ar fi drăguț să o ducă și la
vulcanizare la Dănuț Andrușcă.

Dar v�ați gândit că poate Vela,
Ciolacu, Grapini și Dăncilă au avut�o
profesoară de română pe Anisie?

Se vor schimba multe după 15
mai: dacă înainte nu ieșeam din
casă că n�aveam de ce, acum n�o să
ies că n�am chef.

7 mai
Când aud că se vor relaxa res �
tricțiile, parcă și văd restricțiile în
șlapi, trăgând dintr�o havană fal �
să, sorbind un mojito cu leuștean
pe plajă, în Jupiter, cupluri de
restricții nebune rupând pe la
opinci la discotecă la Olimp.

Era frumos dacă numele de
turnător la securitate al lui Viorel
Cataramă nu era tot Viorel, ci

Vulpița, dar din păcate era tot Vio�
rel. Ar fi, de asemenea, frumos ca
Viorel Vulpița Cataramă să încerce
să ia coronavirusul prin metode
specifice chiar de la Nelu Lupu. 

A întrebat deja Ion Cristoiu
de unde are viața normal la care
să revină?

5 mai
Idee de conspirație: s�a ajuns aici din
pricina unui typo al maya șilor. Apo�
calipsa nu era vestită pentru 2012,
așa cum s�a crezut inițial, ci pentru
2021, dar o ne glijență ma yașă i�a
făcut pe sapienși să lase garda jos și
pe netrebnicul de pangolin de la la�
boratorul din Wuhan să profite și să
se strecoare în viețile noastre.

Pentru că bulgarii ne�au luat�o
înainte (din nou) cu Nisipurile de
Aur, propun să schimbăm și noi
numele Buzăului în Buzăul de Aur.

Vești ca de obicei atât bune, cât
și rele: din 15 mai scad șansele de a
lua amendă și bătaie în marginea
declarației pe proprie răspunde �
re, dar cresc șansele de a lua amen�
dă și bătaie în trafic.

4 mai
Oare unde eram acum, prieteni,

dacă alde Nelu Lupu își desfășura
amantlâcul la Băile Govora sau,
hai, ca Marica la Cluj�Napoca?

Idee de conspirație locală: ro�
mânii nu sunt de fapt urmașii
daco�romanilor, ci vechea diaspo �
ră bulgărească.

Am intrat în auto săraci și proști,
parcă văd că ieșim din auto mai
săraci și mai proști, în coloana in�
finitului de pe Valea Prahovei.

2 mai
Dacă am rezuma toată actualita�
tea într�o singură știre, am afla că
Kim Jong�un a fost văzut într�un
OZN, iar Marica, un fost fotbalist,
acum grăsuț, cu ștromeleagul
învârtoșat pe sub prosopel, vrea
să ne fure Ardealul, ceea ce i�a
prilejuit președintelui Klaus Io�
hannis șansa de a se juca de�a 
Tribunul și a mai apărut și Grijă,
emoticonul. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (VI)

Cititul e unul din acele lucruri
extraordinare care au de pierdut
de pe urma laudelor care li se
aduc. Nu știu cum se face că,
atunci când se întâmplă să văd
pe undeva laude aduse lecturii,
aproape pot să pun pariu că vor
fi o sursă de indispoziție.

Asta pentru că elogiul lecturii im�
plică de multe ori și o condam�
nare filistină a altceva. De exem �
plu, a sportului, care înseamnă,
chipurile, mușchi și nimic în cap.
Total greșit – o viață dedicată
sportului este la fel de onorabilă
ca una dedicată cititului. Tot o
aiureală e să ridici osanale cititu�
lui văzut ca un fel de contrapon�
dere pozitivă a lumii dansului
sau, știu eu, a călătoriilor. Sau ca
și cum, fundamentalist, literatu�
ra ar putea ține loc de educație 

sexuală (sau sex) sau de mâncare
(hrana spiritului nu e chiar așa
certată cu hrana trupului pe cât
se zice). Alteori, lauzi cărțile, iar
pe la cusăturile discursului tău se
vede că ceea ce îl umflă este de
fapt nu dragostea de cultură, ci
disprețul față de cei lipsiți de ea.
Nu zic deloc că trebuie să ne dăm
în vânt după incultură. Dar dacă

privești de sus un om pentru că a
petrecut mai puțin timp buchi�
sind, fără să te intereseze cum e
construit, e semn că nu ești OK. 

Mă enervează și când în spa�
tele discursului pro�citit se află
postulatul unei compensații su�
preme pe care cititul ar repre�
zenta�o pentru sărăcie. 

Argu mentul ăsta e practic
cam așa:n�are nimic că ești sărac,
adevăratele bogății ale lumii sunt
ascunse în paginile cărților. Or,
îna inte să devină vreun mare rafi�
nament, cititul rămâne o formă de
educație, iar educația este core�
lată cu salarii mai mari, nu mai
mici. Cultura nu mai trebuie pusă
pe piață ca un fel de „puterea săra�
cului“ sau „bogăția săracului“, un
fel de sirop de porumb în loc de
miere. Mai degrabă, deși îți tempe�
rează inteligent ambițiile lumești,

lectura te învață direct sau indi�
rect cum să votezi mai bine și cum
să�ți gospodărești banii.

Alt deserviciu care se face ci�
titului este asocierea lui exclusivă
cu capodopere. E ceva în neregulă
cu cei care proslăvesc bibliotecile
și sunt mereu cu Tolstoi și Dosto�
ievski pe buze. Nu�mi dau seama
acum ce. Poate ostilitatea lor față
de distracție. Cartea e ceva serios,
înălțător, e o capodoperă. Citești
și plângi. Or, cultura e în primul
rând bucurie. Cărțile care ne bu�
cură și ne educă au uneori mize
mici, unele sunt experimentale
sau iconoclaste, altele sunt de�
ocheate sau cu mistere cam sim�
ple, dar, e drept, niciodată într�o
limbă lipsită de precizie și de pu�
tere. Marea cultură există, până la
urmă, chiar și fără numele mari.
(Să nu se înțeleagă că aș avea ceva
cu Tolstoi și Dostoievski. Cântau
excelent; păcat că s�au despărțit.)
O altă disfuncționalitate din pa�
negiricele lecturii este obsesia
cantitativă: „citise tot“; „avea me �
reu o carte în mână“. Păi ceva nu

e�n regulă dacă avea tot timpul o
carte în mână. Cititul ar trebui să
te învețe, între altele, că nu e bine
să citești prea mult. Și că deschizi
o carte nu ca să te ascunzi de oa�
meni, sau pentru că nu știi cum
să interacționezi cu ei și nu�ți ră�
mâne altceva de făcut – ci ca 
să te întorci apoi mai din plin la
oameni.

Pe scurt, dacă vrei să citesc,
nu mă mai povățui s�o fac. Mai
bine dovedește�mi că și tu citești
în tramvai și asigură�te că biblio�
teca publică e prietenoasă și are și
noutăți bine alese. Arată�mi că
ești un om bucuros, fără frustrări
și fără resentimente; atunci o să
caut sursele bucuriei tale, o să
constat că una din ele este lectura,
iar asta o să�mi dea și mie idei. Și
mai vreau să știu că, da, la unele
meciuri nu te duci pentru că stai
să citești, dar la altele te duci pen�
tru că joci tu însuți. SDC

Apărut în revista „Alecart“, nr. 21,
oct. 2018., pp. 72-73

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Anti-elogiul cititului



Suntem nemulțumiți și frustrați
fiindcă suntem stresați și claus �
trați. Și e firesc să fie așa. 

E enervant să vezi cum un lucru
petrecut atât de departe, taman în
China, ajunge să dea peste cap
viața tuturor oamenilor, iar pe a
multora să le�o și scurteze. Pande�
mia de COVID�19 e un soi de lebădă
neagră, un eveniment neaștep tat
care a bulversat mersul lucrurilor
pe planetă și ne�a silit să reeva�
luăm multe, inclusiv propria via �
ță. Asta nu e niciodată ceva plă� 
cut. Avem toate motivele să fim
nemulțumiți că viețișoara noastră
e tulburată de o asemenea groză�
venie. Așa că, inevitabil, căutăm
țapi ispășitori, vinovați cărora nu
le prea putem face mare lucru, dar
măcar ne mai descărcăm tensiu�
nea și furia afurisindu�i. E un me�
canism practicat de omenire – cu
destul succes – de multe milenii.

O spunea, cu un umor exaspe�
rat, un puști pe Facebook: „Doar 
n�o să repet acum clasa a unșpea
fincă un chinez n�o fiert bine li�
liacu’“. Căci, evident, cei dintâi

țapi ispășitori sunt chinezii – așa,
generic. De la ei a venit peste noi
coronavirusul; n�au cum să fie
inocenți. Așa s�au născut rapid
teoriile particularizate ale con �
spirației, iar cea mai populară e
una conform căreia virusul însuși
ar fi fost produs într�un institut
de biochimie al Republicii Popu�
lare Chineze și a scăpat din cuvele
laboratoarelor – sau, mai rău, a
fost eliberat intenționat, pentru a
face rău Occidentului capitalist.
La un astfel de eveniment neaș �
teptat avem, iată, o explicație pe
măsură, care satisface mai ales
pentru că numește țapul ispă �
șitor. Sigur că guvernul chinez

(guvernul, nu chinezul!) are o
parte bună de vină – secretoma�
nia specifică guvernelor autorita�
riste a ajutat la răspândirea vi� 
ru sului pe planetă –, dar de aici
până la un plan secret de cucerire
a lumii prin noul coronavirus e
cale lungă. De altfel, specialiștii
occidentali au confirmat că struc�
tura virusului dovedește clar că 
s�a dezvoltat și a suferit mutațiile
ce l�au făcut atât de periculos pe
cale naturală, fără vreo formă de
manipulare genetică. Iar faptul că
teoria virusului de laborator a fost
susținută insistent de pre ședin �
tele�surpriză al Statelor Unite, Do�
nald Trump, spune multe despre
seriozitatea ei, dar și despre largul
public�țintă la care are o aderență
mai mare decât a cârligelor coro�
navirusului.

Aici, în țară, ne�am găsit și noi
niște țapi ispășitori autohtoni:
China e prea departe ca să ai sen �
zația că furia și afuriseniile ne
sunt auzite unde trebuie. Primii
au fost, cum se știe, românii din
diaspora, în special cei din Italia,
care au avut ideea să revină în

țară imediat ce epidemia s�a răs�
pândit în Europa. În țară – cum ar
veni, „acasă“ – opinia publică s�a
revoltat: ce vor ăștia acum, să ne
aducă boala, s�o treacă peste gra �
niță? După ce că au plecat de�aici,
dreptul lor, sigur, pleacă cine vrea,
dar după ce�au plecat, acum, când
au dat de greu, vor să se întoarcă?
Prin urmare, după închiderea
granițelor (un gest altfel normal),
românii din străinătate au fost
îndemnați să nu mai vină acasă.
Cei care au venit au intrat în ca�
rantină instituțională. Alții au
rămas blocați între granițe închi �
se, prin Austria ori Germania, iar
noi am răsuflat ușurați – să stea
acolo, e mai sigur așa.

Sigur, măsurile de protecție
erau necesare, doar că, dincolo de
ele, s�a iscat un val de ranchiună
la adresa „diasporenilor“, care
cred că ascunde frustrări și ne �
mulțumiri mai vechi, ce așteptau
un asemenea moment ca să răbuf�
nească. N�a trecut mult de când
românii din diaspora erau salva�
torii țării, cei care au menți nut Ro�
mânia pe traseul democratic prin

votul de la alegerile trecute, cei
care au răbdat cu stoicism ore în�
tregi, prin arșiță sau ploi, la cozile
secțiilor de votare din străinătate.
Atunci i�am aplaudat și le�am ri�
dicat în slăvi patriotismul. Mass�
media calculau insistent miliar� 
dele de euro pe care le aduceau în
economia românească și cât de
tare ar scădea nivelul de trai din
țară în lipsa lor. Ieri erau eroi – azi
sunt proscriși. Nu mai aduc în țară
bani, ci viruși. Din muncitori și
patrioți, au devenit curve și borfași
care nu mai găsesc „de lucru“ în
Occident și vin înapoi, să ne bân�
tuie pe noi, cei cuminți și serioși,
care stăm în case – poate chiar din
cauza lor stăm în case. Fiindcă
purtătorul (potențial) al bolii, ța �
pul nostru ispășitor, trebuie să
aibă toate atributele negative, să
poarte în spinare povara tuturor
relelor, nu doar fizice, ci și morale.

Un astfel de mecanism, oricât
de ridicol ar părea, e normal, e in�
culcat în firea omului, ființă so�
cială, și funcționează în conti� 
nuare – așa că o să mai vorbim
despre el. SDC
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Jurnal de coronavirus: țapi ispășitori

Pe 10 octombrie, guvernul Dăn�
cilă pica în Parlament printr�o
moțiune de cenzură orchestrată
de PNL, la care a pus umărul și
președintele Klaus Iohannis. 

La șapte luni după schimbarea
gărzii la Palatul Victoria, liberalii
se întreabă dacă a meritat efortul
de atunci. Alegerile prezidențiale
ar fi fost câștigate oricum de Io�
hannis, indiferent de soarta mo �
țiunii. Și cu Dăncilă la guvern, și
fără, Iohannis tot ar fi triumfat.

Planurile liberalilor la finele
lui 2019 erau clare: mandat scurt
la guvernare, forțarea alegerilor
anticipate și instalarea pentru
patru ani a unui guvern stabil, cu
o majoritate zdrobitoare pro�PNL.

Începutul anului 2020 părea să
le surâdă liberalilor, ba chiar fusese
declanșat proiectul cu alegerile îna �
inte de termen. Însă ghinion, vorba
prezidentului. Criza coronavirusu�
lui a lovit din plin, schimbând întreg
jocul. Premierul desemnat Florin

Cîțu a renunțat la mandat, iar Lu�
dovic Orban a revenit la butoane,
culmea, cu sprijinul PSD, pentru că
o bună parte dintre aleșii liberali
erau izolați după ce un coleg parla�
mentar de Constanța se îmbolnă�
vise de COVID�19. 

PNL nu s�a descurcat chiar
rău în cele două luni cât a durat
starea de urgență. Izolarea a func �
ționat, sistemul medical a rezistat,
iar numărul de victime a fost sen�
sibil mai mic la noi față de cel 
înregistrat în țările din vestul Euro� 
pei. S�a vorbit de rezistența daci�
lor, de frica românilor de sistemul
medical la pământ, dar realitatea
este că lucrurile n�au escaladat.

Cu toate acestea, cei care plă�
tesc politic sunt liberalii. Oamenii
au suportat tot mai greu finalul
celor două luni de stare de ur �
gență. Zeci de mii de firme și�au
sistat activitatea, iar mulți dintre
proprietarii acestora se întreabă
dacă vor mai avea cui să�și vândă
produsele. Guvernul a venit cu 

diverse pachete de sprijin, însă in�
certitudinea a sporit de la o săp� 
tămână la alta. 

A fost complicat să�i ții pe oa�
meni 60 de zile în case. Românii
sunt sociabili și prietenoși, plim �
băreți chiar. Cifrele coronavirusu�
lui din România n�au speriat, iar
în ultimele două săptă mâni oame�
nii parcă nici n�au mai avut răb�
dare. Nici cei din Grupul de Co� 
municare Strategică nu și�au păstrat
coerența. Au existat raportări alan�
dala, au apărut pe liste persoane
decedate cu multe zile în urmă. În�
trebările s�au înmulțit, iar opozi �
ția a început să mârâie. 

Ultimele sondaje surprind
perfect bâlbele din comunicarea
PNL, în ciuda eforturilor făcute de
câțiva dintre miniștrii liberali.

Partidul a căzut de la începutul
anului cu cel puțin 10 puncte, ajun�
gând la 33�35 la sută. E adevărat că
scorul de 45�47 indicat de măsură�
tori la un moment dat venea după
victoria detașată de la preziden �
țiale, însă o cădere atât de abruptă
într�un interval de 100 de zile e
totuși o performanță greu de egalat.

Sondajele arată că oamenii și�
au pierdut răbdarea. A dispărut

frica, nu mai există emoția înce�
putului de val COVID. 

Probabil că modul dezastruos
în care guvernul a gestionat trece�
rea de la starea de urgență la sta�
rea de alertă va mai rupe ceva
puncte liberalilor. Apariția celor
trei crai, Vela, Arafat și Tătaru, la
Ministerul de Interne, pentru a
anunța noile măsuri a fost jalnică.
Rețelele de socializare s�au aprins,
a fost aceeași atmosferă de pe vre�
muri, când PSD era luat în balon.

Interesant este însă ce se pe�
trece și în zona opoziției. PSD nu
reușește să treacă de bariera de 25 la
sută, iar în partid nemulțu mirea față
de președintele Marcel Ciolacu e tot
mai mare. Nici în filiale nu e mai
multă liniște. Se simte o apăsare te�
ribilă și în ju dețe. A dispărut loco�
motiva na țională în PSD. Nici un
lider social�democrat nu trece sticla
și nu are autoritate. Bătălia pentru
putere se va înteți, iar nemul țu mirile
vor crește în intensitate. Locurile eli�
gibile sunt tot mai puține, iar mulți
social�democrați vor rămâne pe di�
nafară. Presiunea scorului uimitor
(46 la sută!) scos de Dragnea în 2016
se simte, iar mulți din partid plâng
după acele vremuri.  

În tabăra USR�PLUS pare că 
s�a restabilit echilibrul de odini �
oară. A dispărut lupta pentru no� 
minalizările la locale, s�a terminat
și bâlciul. Alianța a crescut câteva
procente, fără ca Dan Barna și Da�
cian Cioloș să facă mare lucru.
Probabil că punctele pierdute de
liberali au fost făcute cadou gru�
pării useristo�plusiste, însă apro�
pierea scrutinului de la locale nu
oferă perspective prea optimiste
pentru cele două formațiuni. 

Ce urmează? Vor fi frămân�
tări politice în toate taberele, iar
bătălia se va înteți. Partea proastă
pentru politicieni e că oamenii au
cu totul altă agendă. Balamucul
va fi greu de suportat, iar profito�
rii politici s�ar putea trezi că de
data asta nu le mai merge. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Restartul politicii



Între paradisuri
pierdute și o
integrala Beethoven/
Scherchen, selecția
discografică a lunii
aprilie are baroc
britanic cu zâne,
tenebrele lui Gesual -
do, un Enescu pia- 
nistic incan descent 
și o baladă de Lord
Tennyson pusă pe
muzică de Richard
Strauss.

n Paradise Lost trimite la Adam &
Eva, Milton & Blake sau ambi �
valența stereotipurilor feminine,
teme documentate personal de
Anna Prohaska timp de doi ani
pentru acest disc. E recitalul te�
matic cu o ideatică seducătoare,
rarisim pe scenele românești,
construit pe lucrări din barocul
timpuriu până la creații de la fi�
nele secolului 20, cu imagistica
muzicală a Evei, Paradisului și Iz�
gonirii, un show incitant cântat
impecabil în patru limbi, trade�
mark pentru soprana austriacă
după Sirène, 2011, și Behind the
Lines, 2014. 

Războiul e aici unul interior,
multe rarități, puține șlagăre, Pro�
haska e o soprană lirică amore�
zată de contemporan și Händel,
cu culori frumoase, dicție per�
fectă, pianissime plutitoare și iz�
bucniri penetrante, cu minunatul
pianist Julius Drake partener. Gib
mir den Apfel, Reimann/ Reinert,
o pastorală vocalizată de Stra�
vinski, Paradisul și Peri, Schu�
mann/ Moore, Sleep, Adam Sleep,
Purcell, Orașul m�a învățat din  un
Bernstein pe versuri folk din
Liban, în total 25 de lieduri�poe �
me pe un disc care transportă la
fericirea tonalităților liniștite.
Într�un track de început, în Para�
dis de Fauré/ van Lerberghe,
Dumnezeu îi cere Evei, în dimi �
neața lumii, să numească fiecare
creatură de pe pământ. Melodia
se încheie cu aceste cuvinte: „Eva
cântă“. S�o ascultăm.

n Dacă recitaluri tematice s�ar pu �
tea să mai auzim pe scenele ro �
mânești, operă barocă, greu de
cre zut. România, țară a divelor de
profesie, nu are nici măcar un an�
samblu permanent baroc! Dacă
asculți Purcell: The Fairy Queen
1692 cu Gabrielli Consort & Pla �
yers, realizezi de ce arta interpre�
tării preclasice nu e treabă de
mântuială: trupa condusă de 25
de ani de fondatorul Paul McCre�
esh a comandat special pentru
această înregistrare trompetele de
argint fără pistoane pe care cântă
ins trumentiștii din Gabrielli, re�
constituite după originalul de
secol 17 aflat în colecția Warwick �
shire Museum, la care intonația e
dată de presiunea aerului, am �
bușură și vibrația buzei. Excepțio �
nalism bri  tanic tradus într�o cu �
loare particulară, o înregistrare cu
instrumente de epocă și acordaj
special „lower pitch“ (A=392 Hz),
ce respectă sonoritatea playhouse
gândită de compozitor. O semi�
operă cu muzică minunată și ele�
gantă, cu un continuo imaginativ,
nouă soliști impecabili împărțind
songuri și coruri, Carolyn Sam�
pson încântătoare în O let me
weep! și un plin de haz Ashley Ri�
ches, bas, în Poetul beat. Zâne, 

sirene, păsări, cimpoaie, cu Obe�
ron și Titania măști muzicale, efect
de ecou avant la lettre, mult dans și
veselie într�o fastuoasă adaptare
scenică Purcell din 1692 la Visul
unei nopți de vară de Shakes�
peare, părintele tuturor celor care
au scris pentru scenă!

n Tenebrae Responsoria de Carlo
Gesualdo da Venosa, cu Grainde�
lavoix, Björn Schmelzer și româ�
nul Adrian Sârbu, a fost pentru
mine discul revelație al lunii apri�
lie. O interpretare originală, care
trimite la un spațiu vechi, cu rezo �
nanțe ancestrale, poate bizare pen�
tru urechile obișnuite cu corul
„apretat“ academic, despre care te�
norul ieșean, specialist în muzica
veche de tradiție bizantină, spune
că a fost dospită doi ani: „Drumul
inițiatic către descoperirea dra�
maturgiei tenebrelor a trecut mai
întâi printr�o perioadă lungă de
repetiții și de «acordaj în stil Ge�
sualdo». Însă, odată cu în țelegerea
intențiilor lui Gesualdo de a mo�
dela imagini ca dintr�o «plastilină
sonoră», totul capătă sens“. Mai
multe despre acest album, pentru
mine unul dintre discurile anului
2020, puteți citi în interviul din
SdeC nr. 683 cu Adrian Sîrbu.

n Nu știu dacă acest Enescu volu�
mul I – Alexander Paley e o reedi�
tare sau premiera discografică a
unei înregistrări pariziene din
2011. Înclin spre varianta a doua,
pentru că Melism Records e o casă
mică ce scoate rarități cu Samuel
Feinberg, Nikos Skalkottas sau
Emile Naumoff. Nu știu nici de ce
acest interpret, o somitate pianis�
tică internațională, născut la Chi �
șinău în 1956, e necunoscut în
România: moldoveanul cu studii în
Rusia și stabilit în New York e un ade�
vărat apologet enescian. După pre�
mii majore și o carieră în Franța, a
înregistrat până acum din Enescu
cele două sonate pentru cello cu
Alexander Dimitriev și integrala
violonistică cu Amiram Ganz, la
Saphire în 2012. Paley, care a fugit
din URSS în 1988, are un palmares
impresionant și un repertoriu fabu�
los, de la Scarlatti la Bartók, e un în�
drăgostit de Scriabin, A. Rubinstein
și Weber. Tot în aprilie i�a apărut un
al treilea Rameau dintr�o integrală
La Musica și acest Enescu fabulos,
primul din integrala creației pentru
pian. Culori fenomenale într�o
abordare metafizică a Sonatei nr.1
op. 24 în fa# minor și o dinamică tu�
multoasă, cu o voioșie a cântului
dincolo de virtuozitate în Sonata în

re major cu coda, o versiune incan�
descentă la Preludiu și fugă în do
major din 2003 (ce tușeu languros
în fugă!). Voi reveni.

n Melodrama e un fel de prelegere
poetico�muzicală, populară ca gen
în secolul 19, dar poate defini și o ex�
presivitate excesivă și sentimentală.
Strauss:Enoch Arden, scris în para�
lel cu Don Quixote, pe versurile
Lordului Tennyson, conține am�
bele sensuri, cu leitmotivele unui
triunghi amoros sfâșiat între feri�
cire și renunțare, ca în Rosenkava�
lier. E ultima înregistrare a ac� 
torului pe care l�ați văzut în filme
de Werner Herzog sau Wim Wen�
ders și în rolul HitlerdinDownfall�ul
lui Hirschbiegel, cu celebra scenă
virală a furiei. Bruno Ganz a fost un
speaker iu bit de melomani și pen�
tru Egmont sau Il canto sospeso,
dar și pentru Coriolan la Salzburg
în 1993. Timbrul răgușit, sintaxa
clară, compasiunea fără sentimen�
talism fac ca la finalul po veștii 
să�mi rețin cu greu lacrimile. De
ce? Povestea tristă a lui Tennyson?
Complicitatea acordurilor translu�
cide ale pianului, care nu e doar
acompaniament, cu un Kirill Ger�
stein virtuoz posedat sau catifea
impresionistă? Sau poate sunt în
chiar celălalt sens al melodramei.
Eu, pentru că actorul îi refuză lui
Enoch Arden patosul sentimenta�
list, eu care știu că Bruno Ganz a
pierdut lupta cu cancerul în fe�
bruarie 2019. Nu știu. După Glenn
Gould/ Claude Rains sau Patrick
Stewart/ Emanuel Ax, această ver�
siune e obligatorie și pentru că nu
e în engleză. Strauss a compus pe
text tradus în germană, singura
limbă pe care o vorbea și care îi
suna, cu siguranță, melodramatic.

n Hermann Scherchen. Integrala
simfoniilor beethoveniene e ree�
ditarea discografică Beethoven
despre care am scris in extenso
numărul trecut, text pe care îl de �
dic celui care își începea scrisorile
către melomani din SdC cu un
citat din Scherchen: „Muzica nu
trebuie înțeleasă, ea trebuie ascul�
tată“. Lui Victor Eskenasy. SDC
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Discurile lunii aprilie
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Culturile anglo�saxone au mare
încredere în clasamente de toate
soiurile. Ierarhizările „cea/ cel
mai...“ constituie un util instru�
ment orientativ în privința ofer�
telor de consum cultural, cu
condiția de a fi realizate după
criterii precis stabilite, ajustate
în acord cu realitatea artistică.
Entropia teatrului e, pe de o
parte, oglindită de topurile din
industria de gen, pe de altă
parte, e stimulată de ele. De
aceea, în majoritatea cazurilor,
palmaresurile sunt dinamice, se
adaptează la mediul estetic, ține,
adică, pasul cu trendurile. 

Cum pot încuraja premiile dezvol�
tarea unei direcții estetice? Acor�
dându�i atenție, evidențiind�o prin
distingere în raport cu altele, încu�
rajându�i pe creatori să inoveze, să
investească fantezie în demersuri
singulare, îndrăznețe. Adică să
aleagă potecile nedes țelenite, pen�
tru că de acolo vine în mod cert
recunoașterea. Iată două exemple.     

WHATSONSTAGE AWARDS

WhatsOnStage Awards sunt ata�
șate platformei cu același nume
din Marea Britanie. Regulamen�
tul de acordare e clar și precis, dar
nu rigid, cu mici transformări de
la o ediție la alta, în funcție de
schimbările artistice. Eligibile
sunt producțiile anului prece�
dent, din ultima zi a lui decembrie,
până în noiembrie anul curent.
Nominalizările sunt făcute de pu�
blic, baza de selecție e foarte, foar �
te largă. Lista rezultată va indica
preferințele spectatorilor și le va
da acestora sentimentul de impli�
care prin opinie, arătându�le că
părerile lor contează. Perioada
pentru nominalizări începe, de
regulă, la final de octombrie și se
sistează fix după o lună de zile. 

WhatsOnStage Awards sunt
foarte cunoscute, există din 2003,
iar de atunci au intrat în rutina
anuală a celor obișnuiți să mear �
gă la teatru. Palmaresul include
peste 20 de categorii, în afara
celor să le zicem clasice (cea mai
bună actriță, cel mai bun actor
etc.), figurând și cel mai bun core�
graf, compozitor, ori cele care pre�
supun și expertiză tehnică, pre �
cum designul de lumini, video și
sonor și chiar unele speciale care
țin cont de geografie, de pildă, cel

mai bun spectacol regional. Pen�
tru fiecare ediție sunt mii de
votanți, părerile lor configurând
listele scurte (cu câte cinci nomi�
nalizări la fiecare categorie), pu�
blicate la începutul lui decembrie.
Apoi publicul trece la tura a doua
a scrutinului, în care se poate im�
plica până la finele lui ianuarie.
Nu este îngăduită decât o singură
opțiune, iar sistemul se bazează pe
adresa de e�mail, pentru a garanta
onestitatea votanților. Pentru pre�
miile mai tehnice, se apelează la
experți ai domeniului, fiind vorba
despre o valorizare ce presupune
cunoștințe de specialitate. 

PRIX MOLIÈRE

Flexibile sunt și Prix Molière din
Franța, gestionate din 1987 în�
coace de asociația cu același nume,
cu sprijinul Ministerului Culturii.
Prin statut, Premiile Molières ur�
măresc „artiștii și spectacolele re�
marcabile ale sezonului“. Pentru
a stimula întinerirea mediului
teatral, asociația acordă din când
în când și burse unor companii ti�
nere, pentru a le facilita munca de
creație în primele sezoane. 

Asociația e foarte exactă în
privința producțiilor ce pot intra în
competiție. Pentru teatrele private,
să fi înregistrat cel puțin 60 de
reprezentații între 1 aprilie anul
precedent și 31 martie a anului în
curs. Pentru spectacolele ce se
adresează publicului tânăr, numă�
rul cerut este de 40. Regula ur mă �
rește ca aceste trupe să deru leze o
activitate minimală în decursul a 
12 luni. Pentru teatrele publice, nu�
mărul minim acceptat este 30 (în
afara unor festivaluri), iar în cazul
celor pentru copii, cel puțin 25 de
programări, dintre care 20 obliga�
toriu cu public non�școlar. Pentru
creațiile de divertisment de tip one
man show, pro ducția e mu sai să fi
înregistrat 10.000 de spectatori
într�o sală cu mai mult de 200 de
locuri. Un spectacol eligibil pentru

una dintre ediții nu mai poate par�
ticipa la următoarele trei ediții, iar
unul odată premiat nu mai poate
intra în concurs.  

Portofoliul Molières�urilor
numără 19 premii stabilite astfel
încât să acopere cât mai cuprinză�
tor zonele de creație teatrală. Pen�
tru toate formele de organizare
(sectorul de stat, sectorul privat),
genuri (spectacole de comedie,
muzical, creație vizuală, divertis�
ment, monodramă), adresabilitate
(teatru pentru adulți, teatru pentru
copii și tineret), toate acti vitățile
specifice teatrului (dramaturg fran�
cez în viață, adaptator, creator de lu�
mini), surprizele („Revelație teatrală“
feminină/ masculină) etc. 

Procedurile includ două eta �
pe, în care votează toți membrii
Academiei Molière�urilor. Acade�
mia este alcătuită din actori, regi�
zori, dramaturgi, agenți, critici de
teatru, jurnaliști teatrali, directori
de teatre private din sindicatul
acestora sau din Asociația pentru
Sprijinirea Teatrului Privat, zece
dintre organizatorii de turnee
(listă alcătuită în acord cu Sindi�
catul Național al Antreprenorilor
de Spectacole), directori de teatre
de stat (teatre naționale, centre
dramatice naționale etc.). În Aca�
demie se intră pe baza unei cereri
și a unui CV. Nominalizările nu
sunt limitate ca număr, oferind
astfel oportunitatea ca în anii cu
mai multe reușite deosebite, toți
realizatorii lor să fie evidențiați,
singura impunere fiind paritatea
pentru sectoarele public și privat.
Pentru cele individuale, nomina�
lizările sunt în număr de șase, iar
pentru anumite categorii (creație
vizuală, spectacol muzical, umor,
monodramă, publicul tânăr), în
număr de patru. Ideea de bază e
ca privind lista nominalizărilor,
cineva interesat să�și poată face o
imagine de ansamblu asupra tea�
trului francez dintr�un an. Cine a
strălucit, ce genuri s�au dezvoltat,
cine a excelat în inovație.

Fiecare votant are de respec�
tat un set de reguli minimale,
pen tru a evita monopolizarea pre�
miilor și a le face să fie cât mai fe�
lurite:pe un buletin, același spec� 
tacol nu poate apărea mai mult de
cinci ori; pentru ca o categorie să
beneficieze de al doilea tur tre�
buie să aibă măcar trei nomi �
nalizați, altfel premiul nu se
acor dă; votanții nu sunt obligați

să aibă opțiuni pentru toate cate�
goriile; dacă un actor apare la mai
multe categorii, va conta catego�
ria la care are cele mai multe vo�
turi; pentru „Revelație teatrală“,
care poate însoți toate categoriile
pe sectoare, vor fi luați în conside�
rare artiștii ce nu apar deloc în
listă și care nu au mai obținut nici
un Molière vreodată. Toți mem�
brii Academiei primesc prin poștă
un buletin de vot pentru nomina�
lizări și, ulterior, un al doilea bu�
letin de vot, pentru desemnarea

câștigătorilor. Plicul e returnabil
până la o dată fixată. 

Flexibilitatea palmaresului în
acord cu oferta de creativitate din
piață este, cum se vede, principiul
fundamental. Diversitatea, preo�
cuparea de a evidenția cât mai
multe demersuri și artiști de va�
loare, de asemenea. În 2005, a
existat chiar un Molière inat�
tendu, obținut de spectacolul Ca�
mille C. de Johnathan Kerr  (regia
Jean�Luc Moreau la Théâtre de
l’Œuvre). SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

La ce sunt bune topurile teatrale?
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Carte-eveniment: 
Vocabularul european 

al filosofiilor, volum 
coordonat de 

Barbara Cassin 

l Aceasta este filolog și filosof
specializat în Grecia antică, doc�
tor în filosofie și director de cer�
cetare la CNRS�Paris IV Sorbona,
membru al Academiei franceze •
Traducere și adăugiri la ediția în
limba română coordonate de
Anca Vasiliu și Alexander Baum�
garten.

Lucrare monumentală reali�
zată de un colectiv de aproape o
sută de autori și acoperind circa
15 limbi europene, Vocabularul
european al filosofiilor prezintă și
compară, în cele aproximativ 400
de intrări ale sale, mai bine de
4.000 de termeni specifici unei
limbi sau, pentru cei moșteniți
din Antichitate, culturii euro�
pene, precum și aspecte ce țin de
funcționarea unei limbi în an�
samblu.

Îndelung așteptat: Carol I 
al României, Jurnal. Volumul

al III-lea: 1893-1897

l Stabilirea textului, traducere
din limba germană, studiu intro�
ductiv și note de Vasile Docea

„Domnia lui Carol I, lungă de
48 de ani, nu a fost un basm, ci o
realitate. Ea face parte din istoria
românilor, și nu oricum, ci ca o
epocă memorabilă prin împliniri.
Regele fără educație regală a
domnit exemplar. Nu știm cum ar
fi arătat România fără acest mo�
nument de echilibru, conștiin �
ciozitate și devotament care a fost
regele Carol I. Putem doar bănui
că, fără el, ar fi avut o soartă mai
rea.“ (Vasile Docea)

Historia: Teoria și practica
marii strategii din Antichita-

te pînă la al Doilea Război
Mondial

l John Lewis Gaddis, Despre
marea strategie • Colecția „Histo�
ria“ • Traducere de Dan Sociu

În Despre marea strategie,
John Lewis Gaddis prezintă teoria

și practica marii strategii din An�
tichitate până la al Doilea Război
Mondial, având ca surse clasici ai
istoriografiei (de la Herodot la
Tucidide), ai gândirii strategice
(de la Sun Tzu la Clausewitz) și ai
gândirii politice (de la Machia�
velli la Isaiah Berlin), dar și scrie�
rile Sfântului Augustin sau ne� 
muritorul roman Război și pace al
lui Tolstoi. Ca să fii învingător,
trebuie să ai o viziune strategică
flexibilă, care ține seama de con�
junctură și de particularitățile te�
renului de acțiune, și să nu uiți că
imperativ este să�ți atingi prin
orice mijloace obiectivul stabilit.

Vă mai recomandăm: Keith
Lowe, Frica și libertatea. Cum ne�a
schimbat viețile al Doilea Război
Mondial

Eric R. Kandel, unul dintre
pionierii științei cognitive
moderne și laureatul Pre-

miului Nobel pentru Fiziolo-
gie sau Medicină 2000, în

portofoliul Polirom 

l Mintea tulburată. Ce ne spun
ciudățeniile creierului despre

noi înșine • Traducere de Lucia
Popovici

Eric R. Kandel, unul dintre cei
mai importanți specialiști în neu �
roștiințe din lume, face o neobiș �
nuită incursiune în universul
enigmatic al creierului, arătând
ce ne dezvăluie tulburările min�
tale despre natura umană. Pe ba �
za cercetărilor sale inovatoare și
a lucrărilor altor experți, el în�
cearcă să răspundă la una dintre
cele mai dificile întrebări cu care
ne confruntăm: cum apare min�
tea din materia fizică a creieru�
lui?

Vă mai recomandăm: Shane
O’Mara, Elogiului mersului

Mărturia cunoscutului scrii-
tor italian Paolo Giordano, 

o lectură obligatorie despre
pandemia de COVID-19

l În vremea contaminării de
Paolo Giordano • Traducere și
note de Anamaria Gebăilă •
Volum apărut (sau în curs de
apariție) în 28 de țări

Locuind în Italia, una dintre
țările cele mai afectate de Covid�19,
Paolo Giordano ne arată cum se
răspândește această boală în lumea

noastră interconectată, ce impact are
asupra noastră și ce trebuie să facem.
El pune în discuție și alte forme de
contaminare – de la criza ecologică
până la știrile false și xenofobie –
pentru a ne ajuta să înțelegem nu
doar cum am ajuns aici, ci și cum, îm�
preună, putem face o schimbare.

Plural: Domni și Doamne,
Marta Petreu

„Ce�i unește pe Domnii și
Doamnele despre care scriu?, m�am

STAREA DE LECTURĂ CONTINUĂ

Noutățile Editurii Polirom, 
și în librăriile clasice
Editura Polirom vă recomandă câteva cele mai recente
apariții pe care le puteți găsi deja pe librăriile online, dar
și, din fericire, în librăriile fizice – cele care se deschid 
imediat după încetarea stării de urgență. Vă invităm să

rămâneți alături de noi în „starea de lectură“ și vă rugăm 
să aveți grijă în continuare de sănătatea voastră. Cititul ne
apropie, iar poveștile ne păstrează mintea mereu în alertă,
așa încât vă dorim lectură plăcută!
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întrebat, în timp ce, cu sigu ranța
gesturilor inconștiente, îmi adu�
nam textele și le puneam unul
după altul. Căci printre ei și prin ei
toți trece firul rău, rana mare a se�
colului XX. Ce ar avea în comun
Doti Stanca, căreia regimul totali�
tar comunist i�a atins însăși iubirea
pentru Radu, cu lumea nălucitoare
a Sarei din romanul omonim al lui
Agopian? Dar Mircea Cărtărescu și,
să zicem, aceeași Doti Stanca? Se�
colul XX a trecut prin viața fiecă�
ruia din «personajele» mele, lăsând
o rană nu mică. Și a trecut printre
ele, făcând din ele singularități re�
ciproc impenetrabile, monade in�
comunicante.“ (Marta Petreu)

În pregătire, în aceeași co �
lecție: Mirel Bănică, Prin Româ�
nia. Carnete de drum

„O pledoarie pentru 
gândirea vie, pentru gândi-

rea critică, un curajos
exercițiu de gândire liberă“

(Bogdan Crețu)

l O. Nimigean, O ureche de om
pe o spinare de șoarece

O ureche de om pe o spinare
de șoarece se întreabă în ce mă�
sură postulatul estetic al literatu�
rii îl implică pe cel ontologic, în ce
măsură literatura își mai poate
apăra miza existențială și cum
anume – astăzi, când distanța față
de activismele de toate culorile
devine atât de greu de păstrat, iar
infatigabilele fabrici de consens
lucrează la o turație accelerată.

Vă mai recomandăm, de ace �
lași autor: Rădăcina de bucsau

Centenar Paul Celan, 
unul dintre spiritele care au

marcat gândirea poetică 
europeană a secolului XX

l Meridianul și alte proze, volum
apărut cu prilejul centenarului
Paul Celan • Colecția „ Biblioteca
Polirom“ • Traducere din limba
germană și note de Andrei Cor�
bea • Ediție revizuită

„Am încercat să ținem seama
în această întreprindere de trans�
punere în limba română a prozei
lui Paul Celan de întreaga expe �
riență acumulată de traducătorii
care, în alte limbi și culturi, au
inițiat�o cu mult înaintea noastră.
Ne�am confruntat cu aceleași difi �
cultăți și dileme în a găsi un echi�
valent adecvat «densității» texte�
lor, cumulată în paleta de registre
ce glisează de la ceremonios la
ironic și de la emfatic la patetic, în
reverberația intertextuală, în al �
ternanța dintre «spus» și «nespus»,
în preaplinul semantic ce emerge
din travaliul de remodelare a ma�
teriei lexicale, și nu numai...“ (An�
drei Corbea)

Vă mai recomandăm: Opera
poetică I și Opera poetică II, tra�
ducere din limba germană de
Geor ge State

Ultimul roman al scriitorului
Albert Camus: Primul om

l Colecția „Biblioteca Polirom.
Seria de autor Albert Camus“ •
Premiul Nobel pentru Literatură
1957 •Traducere din limba fran�
ceză de Ileana Cantuniari

În 4 ianuarie 1960, pe drumul
de întoarcere la Paris dinspre
casa din Lourmarin, mașina în
care se afla Albert Camus se iz �
bește de un platan, iar scriitorul
moare pe loc. Pe scaunul din
spate al automobilului este găsită
o geantă cu un manuscris intitu�
lat Primul om. Ultimul roman al
scriitorului: o probă originală a
geniului său, care permite citito�
rului să se apropie de personali�
tatea lui și să�i savureze din plin
scriitura, mai exaltată și pasio�
nantă aici decât în alte cărți.

Din aceeași serie de autor:
Actuale, Moartea fericită

Joan Silber, una dintre cele
mai prestigioase prozatoare

americane contemporane, în
colecția „Biblioteca Polirom.

Seria Actual“

l Îmbunătățire este considerată
„o capodoperă a vieții cotidiene“
(„Newsday“) • National Book Cri�
tics Circle Award in Fiction în
2017 • Traducere din limba en�
gleză și note de Mihaela Ghiță

Romanul Îmbunătățire a fost
elogiat – și pe bună dreptate –
pen tru căldura umană a poveș tilor
care îl construiesc, pentru umorul
subtil și construcția rafinată. „O
cronică provocatoare a lumii con�
temporane.“ (BBC Culture)

Primul roman al celebrului
actor american Sean Penn,
dublu laureat Oscar: Bob
Honey care face și drege

l Colecția „Biblioteca Polirom.
Seria Actual“ • Traducere din limba
engleză și note de Vlad Pojoga

Dincolo de intriga trăsnită și
plină de întorsături neaștep tate, Bob
Honey care face și drege este o acută
satiră socială, Sean Penn descriind so�
cietatea americană contemporană
într�o cheie distopică. Romanul său
este încărcat de aluzii politice și dia�
tribe la adresa unei lumi distorsionate
ficțional tocmai pentru a dezvălui o
realitate profund îngrijorătoare.

În pregătire, în Seria Actual:
Paolo Giordano, Devorarea cerului

Scriitori români contempo-
rani, în cele mai îndrăgite

colecții dedicate literaturii
autohtone:  „Opere“, „Fiction

Ltd“, „Ego. Proză“

l Opera postumă a unuia dintre
cei mai îndrăgiți poeți români
contemporani: Emil Brumaru

Opere VI. Ne�ndepărtăm din
ce în ce de viață... Opera postumă,
ediție îngrijită și prefață de criti�
cul literar Bogdan Crețu

„Veți găsi aici unele dintre cele
mai frumoase poeme ale lui Emil
Brumaru! Nu exagerez, e un Brumaru

la cel mai înalt nivel, conștient de ce
poate, jucându�se cu temele pro�
priei poezii, dar păstrându�și can�
doarea.“ (Bogdan Crețu)

În curând: Opere VII. La rui�
nurile galanteriei. Opera postu mă,
de asemenea îngrijit de Bog dan
Crețu.

l Nicolae Breban, unul dintre cei
mai importanți și prolifici proza�
tori români contemporani, în
colecția „Fiction Ltd“

Deja disponibil în format di�
gital, volumul Act gratuit de Nico�
lae Breban va putea fi găsit în
curând și în librăriile fizice, în
ediție tipărită. Universul nuvele�
lor care compun volumul Act gra�
tuit este populat de personaje
paradoxale, contradictorii, căci,
preocupate uneori până la obse�
sie de împlinirea destinului per�
sonal, ele sunt totodată chinuite
de întrebări, ezitante, nehotărâte. 

l Colegi de breaslă, colegi 
de viață, acum și colegi de
colecție:Moni Stănilă & Alexan�
dru Vakulovski 

Țipă cât poți de Moni Stănilă
& Pizdeț de Alexandru Vakulovski
sunt cele mai recente apariții din
colecția „Ego. Proză“ a Editurii Poli�
rom, cel mai puternic proiect edito�
rial autohton dedicat literaturii
române contemporane. 

În curând, în aceeași colecție:
Eugen Cadaru, Cișmigienii; Dragoș
Ghițulete, Despre iubire și alte ispite

l Biografii romanțate:
Steinhardt. Bughi mambo rag 
de Lavinia Bălulescu

După biografiile romanțate ale
unora dintre cele mai îndrăgite
personalități culturale române –
Constantin Brâncuși (Brâncuși sau
cum a învățat țestoasa să zboare de
Moni Stănilă), George Enescu
(Enescu. Caiete de repetiții de Dan
Coman), I.L. Caragiale (Caragiale.
Scrisoarea pierdută de Bogdan�Ale�
xandru Stănescu), Maria Tănase
(Maria Tănase. O fântână pe un
drum secetosde Simona Antonescu)
și Eugen Ionescu (Ionesco. Elegii
pentru noul rinocer de Liliana Co�
robca) –, Polirom le propune fanilor
colecției „Biografii romanțate“ volu�
mul Steinhardt. Bughi mambo rag
de Lavinia Bălulescu. 

În curând, în aceeași colecție:
Andrei Crăciun, Cioran. Ultimul
om; Veronica D. Niculescu, Lu�
chian. Ochii, sufletul, mâna

Povești minunate pentru 
copiii de toate vârstele, 

în colecția „Junior“

l Jennifer Chambliss Bertman,
Vânătorii de cărți. Codul perfect
Cu ilustrații de Sarah Watts •
Traducere din limba engleză și
note de Irina Iacob • Vârsta reco�
mandată: 12+

Al doilea volum din seria Vâ�
nătorii de cărți (Polirom, 2017), în
care Emily și James, eroii din pri�
mul volum, trec prin noi aventuri
pline de suspans.

Un nou mister irezistibil și
doi prieteni care se lansează într�o
cursă contracronometru ca să�l
dezlege, o poveste în care lucru�
rile iau o întorsătură periculoasă
și care se citește pe nerăsuflate.

În curând, în aceeași colecție:
Veronica D. Niculescu, Iarna lui
Isidor



ALINA PURCARU 

Alunecarea în poveste se face de o
scenă aparent banală, în care sunt
descrise mișcările unui copilaș
îm brăcat într�o pijama de mătase
albastră. Numai că fiecare gest și
fiecare lamelă de descriere apar
ca semne ale unei realități tulbu�
rate, nefirești. Copilul nu se mișcă
natural, mișcările cele mai ele�
mentare par mai degrabă probe fi�
zice, iar apariția lui aduce cu
pro filul unei păsări care se chi �
nuiește să�și ia zborul. Pe băiețel
îl cheamă Mumei, iar momentul în
care îl surprinde deschiderea ro�
manului este unul de așteptare. Își
așteaptă străbunicul, Yoshiro, un
scriitor care a depășit suta de ani
și care este unicul lui îngrijitor. 

Treptat, din frânturi de expli �
cații și dialoguri purtate între
Mumei și Yushiro, aflăm câte ceva
despre lumea în care amândoi se
luptă, zi de zi, pentru supra vie �
țuire. Locuitori ai unui Tokio atins
de un dezastru ecologic, urmat de
unul politic, Mumei și Yushiro
sunt reprezentanții unei lumi în
care bătrânii au ajuns să�și pună
la bătaie resursele de rezistență
dobândite în alte vremuri, iar co�
piii și tineri sunt ființe fragile, ire�
mediabil afectate de un rău in� 
stalat în aer și în sol, făpturi de o
vulnerabilitate sfâșietoare. Nimic
nu se comunică direct, nici o
explicație nu�i e oferită fățiș citi�
torului. Știm doar că ceva radical
s�a petrecut, că un drum înapoi, la
vremuri mai bune, e imposibil de
imaginat și că bătrânii se simt
împovărați de regretul de a nu fi
intervenit la timp pentru a salva
ceva din vechea lume. O distopie a
unui cataclism ecologic, așadar,
însă una din care ne putem doar
imagina detaliile. În fond, o catas�
trofă ecologică, care să schimbe cu
totul viața, așa cum o cu noș team, 
se poate ivi din orice. Detaliile 

de clanșării nu mai contează. Iar re�
gretele celor care ar fi putut in�
terveni nu mai servesc la nimic, iar
această constatare punctează rit�
mic proza, una teribil de densă,
prin care nu înaintezi deloc comod. 

OAMENII NU MAI COMUNICĂ
DIRECT, APAR CODURI

Iată o scenă de la o masă prile�
juită de aniversarea celor 99 de
ani a lui Yushiro, un eveniment
care a adus mai mult tristețe: „Cu
cât cei de la masă erau mai tineri,
cu atât erau mai cocoșați, aveau
părul subțiat, fața palidă și mânu�
iau cu greutate bețișoarele cu
care mâncau. Faptul că se știau
răspunzători pentru starea ac�
tuală a propriilor descendenți
prin lipsa lor de acțiune le pro�
voca bătrânilor sentimente de vi �
novăție, făcând atmosfera apăsă� 
toare“. Faptul că toți tinerii sunt
grav afectați de acest dezastru
ecologic nenumit e doar o parte a
acestei distopii, pentru că unui
cataclism care a contaminat ire�
mediabil natura i�a urmat unul
politic. Măsurile luate fără nici o
consulare cu populația sunt cele
ale unei dictaturi. 

Japonia este complet izolată,
legăturile cu restul lumii suspen�
date, măsurile de supraveghere și
control înăsprite până într�acolo
încât cuvinte din lumea veche sau
cuvinte de origine străină au în�
ceput să fie eliminate, treptat, din
vocabularul ultimilor copiii din
Tokio. Mult din atmosfera de res �
tricții și interdicții transpare din �
tr�o o scenă în care Yushiro își
aruncă ochii pe ziarul de dimi �
neață și decide să nu mai citească
știrile: „Își aruncă ochii peste
secțiunea Politică și cuvinte pre�
cum control, norme, adaptare,
con tramăsuri, anchetă, atenție îi
săriră în ochi ca vârfurile unor
spice de grâu pe câmp. Dacă ar fi
început să citească, ar fi fost prins

ca într�o mlaștină. Nu�și putea în�
cepe dimineața așa; mai întâi tre�
buia să�l ducă pe Mumei la școală.
Simțea că în cuvântul școală încă
stăruia o vagă speranță“. 

Centrându�se, aparent, pe
po vestea relației dintre Mumei și
străbunicul lui, romanul prinde,
cu o mare finețe și naturalețe, tot
spectrul transformărilor și efecte�
lor mutilante pe care și cataclis�
mul natural, și cel politic le�au
adus în viețile tuturor. De exem�
plu, ca în toate dictaturile, nici o
opinie contrară politicii de stat nu
mai e tolerată sau acceptată în
spațiul public, iar lui Yushiro i se
respinge, din motive de neconfor�
mitate, chiar publicarea unei cărți
pentru copii cu potențial subver�
siv. Oamenii nu mai comunică di�
rect, apar coduri și chiar discrete
societăți secrete, care funcțio nea �
ză în subteran și care speră în re�
luarea contactului cu exteriorul.
Riscurile se simt la tot pasul, oglin �
dite în cele mai mici gesturi și evi�
dente în disparițiile inexplicabile
ale oamenilor. Oricum, orașul pare
părăsit, viața rezumându�se la ie �
șiri pentru strictul necesar. 

NIMIC TEZIST 
ÎN TOATE ASTEA

Natura, în schimb, explodează
umplând spațiile care pentru oa�
meni au devenit toxice sau greu
de suportat. „De când oamenii
dis păruseră din oraș, și cireșii,
care odinioară stăteau timizi pe
marginea trotuarului, firavi ca
niște mături, își îngroșaseră trun�
chiurile și își întinseseră brațele
viguros, de jur împrejur. Coroa�
nele lor ca un păr afro verde, cres�
cute strâns una lângă alta, se
legănau ușor în înaltul cerului.“

Contrastele dintre mici ful �
gurații de frumusețe cu care na�
tura încă răsfață rasa umană și
stadiul atroce de degenerare bio�
logică și politică în care se găsește

umanitatea invadează romanul,
ca și suprapunerile neverosimile
dintre lumea în acest stadiu ter�
minal și cea din amintirile bătrâ�
nilor. Ceea ce se degajă, ca un
abur care te forțează să ții cont de
notele lui intense, invazive, e un
avertisment tăios privitor la lumea
pe care o lăsăm generațiilor vii�
toare, la gravitatea crizei clima�
tice și la tipul de valori cărora le
facem loc, câtă vreme locuim un
prezent încă respirabil. Nimic te�
zist în toate astea, nici o notă de
ton pedagogic, nici o stridență.
Doar etalarea cu precizie de high
definition a culorilor unei lumi
care își intoxică, pentru că nu
poate face altceva, ultimii copii.  

Dimensiunile reduse ale căr �
ții fac și mai concentrată sub �
stanța de idei care se pun în miș� 
care în acest cadru ficțional, care
rămâne sensibil și emoționant.
Atenția, nervul politic și preocu�
parea vădită pentru substanța

fragilă care definește umanitatea
din fiecare sunt notele distinctive
ale acestui roman, unul care
îngroașă raftul întâi ai distopiilor,
prelucrând și rafinând tradiția
bogată în care se inserează. Ulti�
mii copii din Tokio etalează un
scenariu de o duritate care se sim �
te chiar și în cele mai fine aluzii,
fără a mai fi nevoie de o întreagă
narațiune a unui dezastru care
pune sub semnul întrebării chiar
existența oamenilor, într�un me �
diu compromis iremediabil. 

O poveste despre o posibili�
tate apocaliptică, despre izolare și
contaminare, despre reguli care
nu se discută și temeri nerostite,
una care, din păcate, găsește
temei în realitatea imediată pen�
tru a�și susține semnalele de aver�
tizare. SDC

Yoko Tawada, Ultimii copii din
Tokio, traducere din japoneză de
Monica Tamaș, Polirom, 2020
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O distopie pentru sezonul izolării 
Cu Ultimii copii din Tokio, des coperim gustul literaturii unei mari scriitoare japone -
ze, care abia acum ajunge să fie tradusă și în limba română. Yoko Tawada este o
cunoscută și reputată prozatoare, ale cărei cărți au primit o serie impresionantă de
premii. Premiul Akutagawa (1992), Premiul Tanizaki (2003), Medalia Goethe (2005)
și Premiul Kleist (2016) sunt cele mai importante decât ele. A studiat lite ratura rusă
la Universitatea Waseda și apoi, la 22 de ani, s-a mutat în Germania, unde scrie atât
în germană, cât și în japoneză. Acest roman, o distopie pe cât de densă, pe atât de
subtil orchestrată, a fost recompensat, în 2018, cu un mare premiu acordat
traducerilor apărute în SUA, National Book Award for Translated Literature. 
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Despre marea strategie de John Lewis
Gaddis în colecția „Historia“

Editura Polirom
anunță apariția unui
nou titlu în colecția
„Historia“: Despre
marea strategie de
John Lewis Gaddis,
tradu cere de Dan
Sociu.

„O analiză cuprinzătoare a
modului în care liderii iau

decizii strategice. Un studiu
dinamic, erudit asupra
trecutului în beneficiul

viitorului.“ („Kirkus Reviews“)

În Despre marea strategie, John
Lewis Gaddis prezintă teoria și
practica marii strategii din Anti �
chitate până la al Doilea Război
Mondial, având ca surse clasici ai
istoriografiei (de la Herodot la
Tucidide), ai gândirii strategice
(de la Sun Tzu la Clausewitz) și ai
gândirii politice (de la Machia �
velli la Isaiah Berlin), dar și
scrierile Sfântului Augustin sau
nemuritorul roman Război și pa �
ce al lui Tolstoi. 

Proiectul de zastruos al lui
Xerxes de a invada Grecia, modul
impre sionant în care Octavian a
edificat Imperiul Roman sau în
care Elisabeta I a ținut piept In �
vincibilei Armade, asigurând su� 
premația maritimă a Angliei,
înfrângerea suferită de Napoleon
în Rusia și succesul ma rilor pre �
ședinți americani Abraham Lincoln,
Woodrow Wil son și Franklin De �
lano Roosevelt sunt tot atâtea
lecții care duc la o sin gură con �
cluzie: ca să fii învingător, trebuie
să ai o viziune strategică flexibilă,
care ține sea ma de con junctură și
de particularitățile terenului de
acțiune, și să nu uiți că imperativ
este să�ți atingi prin orice mij �
loace obiec tivul stabilit.

Din cuprins:
Dincolo de Hellespont • Zi �

duri lungi • Profesori și pripoane
• Suflete și state • Prinții ca pivoți
• Lumi noi • Cei mai mari strategi
• Cel mai mare președinte •
Ultima și cea mai mare speranță •
Isaiah

John Lewis Gaddis este pro �
fesor de istorie „Robert A. Lovett“ la
Yale University și directorul fondator

al Brady�Johnson Pro gram in Grand
Strategy. Dintre lu crările sale
amintim The United States and
the Origins of the Cold War:
1941�1947 (1972), Strategies of
Con tainment: A Critical Apprai�
sal of American National Security
Policy during the Cold War
(1982), The Landscape of History:
How Historians Map the Past
(2002), Surprise, Security and the
American Experience (2004) și
The Cold War: A New History
(2005). „The New York Times“ l�a
numit „decanul istoricilor Războ �
iului Rece“. 

A primit două distincții pen �
tru activitatea sa didactică la Yale,
iar în 2005 i s�a decernat medalia
National Humanities. În 2012,
studiul său George F. Kennan: An
American Life a pri mit premiul
Pulitzer pentru biografie.

Cartea este disponibilă în
ediție cartonată și poate fi achi �
ziționată de pe site�ul editurii:
https://www.polirom.ro/web/
polirom/carti/�/carte/6974.

În pregătire: Douglas A.
Howard, O istorie a Imperiului
Otoman

Massimo Vacchetta, autorul bestsellerului 
25 de grame de fericire, din nou în colecția Junior

Massimo Vacchetta a publicat,
în 2016 împreună cu Antonella
Tomaselli, 25 de grame de feri-
cire. Cum îţi poate schimba un
pui de arici viaţa, povestea de
început a prieteniei sale cu
aricii, apărută la Editura
Polirom, în 2018, în traducerea
Corinei Anton.

Inimă de arici. Povestea unei mici
călăuze care m�a învățat ce în�
seamnă curajul, cel mai nou titlu
semnat de Massimo Vacchetta, a
apărut de curând în colecția Ju�
nior, traducere din limba italiană
de Anamaria Gebăilă.

În Inimă de arici, Massimo
Vacchetta detaliază experiența de
medic veterinar care alege să se
dedice exclusiv salvării și îngriji�
rii aricilor, conturată în volumul
25 de grame de fericire, scris la
patru mâini cu Antonella Toma�
selli. Dincolo de întâmplările au�
tobiografice gravitând în jurul
relației autorului cu mama sa, se
întrezărește duioșia cu care aces �
ta privește viața aricilor în vreme
ce nu contenește să lupte împo�
triva pericolelor ce îi amenință și
a indiferenței semenilor. 

O carte educativă, ce încura�
jează respectul pentru natură, 

făcându�ne să reflectăm la frumu �
sețea firii și la responsabilitatea
pe care toți o avem în menținerea
echilibrului fragil prin care, răb�
dătoare, lu mea noastră ne ocro �
tește zi de zi, chiar dacă, adesea,
noi uităm s�o admirăm și s�o
prețuim.

Massimo Vacchetta trăiește la
Novello, în provincia Cuneo. Lu �
crează de peste douăzeci de ani ca
veterinar specializat în bovine. În
2014, a deschis Centrul de reabi �
litare pentru arici La Ninna, o fili ală
a Centrului de reabilitare a anima �
lelor sălbatice (CRAS) din Berne�
zzo. Massimo este și preșe dintele

asociației La Casa dei ricci, care
are scopul de a proteja aricii și
natura. În 2016 a publicat, îm �
preună cu Antonella Tomaselli,
25 de grame de fericire, povestea
de început a prieteniei sale cu
aricii. SDC
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„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Despre iubire și (alte)
ispite, de Dragoș
Ghițulete, care va
apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“ a
Editurii Polirom.

–  FRAGMENT –

Nu m�am simțit foarte confortabil
când mi�a reproșat că mă comport
uneori ca fostul ei iubit. A simțit
poate nevoia să mă facă să sufăr, să
vadă cum îmi tremură buzele când
îmi spune despre acea relație.
Poate era și o mică răzbunare pen�
tru ce i�am făcut în trecut. Era
vorba de un bărbat însurat, aici 
m�a privit în ochi, parcă voia să
spună: și cu tine am continuat să
mă văd după ce te�ai însurat cu 

Judith. Era comod pentru el, nu�și
mai iubea soția sau cel puțin așa
zicea. S�a lăsat dusă de val. Des �
părțirea s�a produs brusc. Nu fu�
sese nici o clipă vorba de copil,
deși el îi spusese că ar vrea să
divorțeze. Să nu o ia prea repede,
e încă tânără și nu are în calcul
maternitatea. Când el, într�o
noap te în care băuseră ceva mai
mult, și�a scos prezervativul și a
terminat în ea, și�a dat seama că
nu mai poate continua. L�a pără�
sit a doua zi fără să îi spună nimic.
A avut noroc, nu a rămas însărci�
nată. Abia ce a urmat i�a provocat
scârbă. El a scris o carte, la limita
pornografiei, în care și�a vărsat
toate frustrările că fusese părăsit.
Toate partidele lor de sex erau
descrise cu lux de amănunte.

Am simțit o nevoie organică
să citesc romanul. Am și făcut�o,
noaptea următoare, când Audrey
dormea. L�am descărcat, mi�am
luat laptopul pe terasă și l�am
citit în mai puțin de două ore.
Eram conștient că�mi fac singur
rău, citeam despre femeia care
dormea la mai puțin de zece metri

de mine și pe care o iubeam. În
timp ce eu agonizam și îmi plân�
geam de milă, ea urla de plăcere.
Când eu înghițeam supă cu lin�
gura și mă uitam cu ochii roșii la
tata cum se abține să nu plângă,
ea se lingea lasciv pe buze după
orgasm.

Sunt momente în care regret
că am renunțat la norma întreagă
de la Universitate. Nu e vorba de
veniturile care mi s�au împuținat.
Nu am depins niciodată de acei
bani. Și nici nu era ceva care să
mă solicite mult. Îmi plăcea să
pregătesc cursurile, mergeam cu
plăcere în sala de curs. Însă, după
despărțirea de Judith, am simțit
că nu mai sunt autentic. Nu am
vrut să recunosc în fața nimănui
că plecarea ei m�a răvășit. Zâm�
beam în fața prietenilor și le spu�
neam că am decis că e timpul să
ne refacem viețile, că vom rămâne
poate și prieteni. Mi se strepezeau
dinții când rosteam cuvintele
astea, dar mi�era rușine să le zic
că sufăr. Până într�o seară. O vă�
zusem pe Judith intrând în re �
staurantul în care mă aflam. Era
însoțită de un bărbat, mai tânăr
decât mine. Nu m�a văzut. Am
continuat să vorbesc cu cei de la
masă, dar vocea îmi era din ce în
ce mai stinsă. Turnam alcool în
mine și de la un punct încolo nu
mai știu ce s�a întâmplat. M�au
găsit prăbușit lângă toaletă. M�au
dus prietenii acasă și m�au lăsat
pe canapeaua din living. Așa m�a
găsit tata a doua zi pe la prânz.
Dacă ei m�au crezut, nu același
lucru se poate spune despre el.
Singurul care m�a luat deoparte și
mi�a zis că poate ar fi bine să merg

la un terapeut. Plângeam cu o
pernă în brațe, în pat. Au fost zile
în care nu mă dădeam jos din pat
decât ca să merg la baie. El a fost
singurul pe care l�am acceptat
lângă mine. Au fost momente în
care m�a hrănit cu lingura. Stătea
pe scaun, cu capul plecat, și îmi
dădea să mănânc. Venea dimi �
neața la mine acasă și mă întreba
ce vreau să îmi pregătească pen�
tru prânz. Dădeam din cap și îi
spuneam să ia ce vrea el. Apoi
pleca la cumpărături, se întorcea
și gătea. După ce îmi dădea să mă�
nânc, se muta în living. Lăsa ușa
deschisă întotdeauna. Îi era frică
să nu îmi fac rău, după ce într�o
dimineață m�a găsit plin de sânge
pe picior. Îmi frecasem degetul
mare de o margine de lemn a pa�
tului până îmi dăduse sângele.
Mi�a făcut plăcere, i�am zis, m�am
simțit bine după ce m�am rănit.

În astfel de momente, sunt
puțini cei care înțeleg. Cum adică,
ai picioare, poți să mergi, dar zaci
totuși în pat ? Degeaba le spui că
stomacul ți�e în gât, că tremuri
deși nu e frig, că până și mersul la
toaletă presupune un efort uriaș.
Mușchii nu te mai ascultă și orice
dorință de a face ceva dispare.
Mâinile, picioarele sunt grele ca

plumbul și dor. Până și a înghiți
apă e un proces complicat. E un
cocon care te strânge din ce în ce
mai tare. Pastilele nu fac decât să
te lase să respiri. Dacă ai noroc,
învelișul începe să se lărgească și
cu timpul poți să scoți o mână,
apoi un picior. Dacă, din contră,
apasă din ce în ce mai tare, atunci
toată existența devine dorință de
a scăpa. Te imaginezi cu un pistol
în gură, în cel mai bun dintre sce�
narii. Creierii se împrăștie, o
magmă indistinctă. Și, în astfel de
momente, te poți întreba cum de
a fost posibil să existe ceva care să
te fi făcut cândva fericit, cum a
fost posibil să râzi. Ai uitat până
să și respiri. Îți ții respirația spe�
rând că se va termina curând.
Doar instinctul de supraviețuire
mai dă aerul afară din plămâni. Ai
vrea ca totul să se termine, dar cu�
rajul nu există.

A durat o lună până să�mi
revin cât de cât. În tot acest timp,
tata și�a delegat atribuțiile de la
compania farmaceutică pe care o
conducea. Toată viața a muncit
enorm. Nici la cei șaptezeci și
cinci de ani pe care îi avea atunci
nu a renunțat. În acele zile am
vor bit mult. Când nu vorbeam,
îmi citea. SDC

CARTEA
„«Viaţa este o afacere care nu-și acoperă cos-
turile.» Vorba e a lui Schopenhauer, dar trece
prin mintea multor personaje din povestirile lui
Dragoș Ghiţulete. Dacă ar exista și zodia Acci-
dentului în horoscop, o bună parte dintre cei
care își duc viaţa cu poverile ei în prozele din
carte aici ar trebui căutaţi, cu sau fără ascen-
dent. Iar accidentul nu înseamnă neapărat o
gleznă scrântită sau o mașină proptită într-un
stâlp. Există, în traficul zilei și al nopţii, accidente
de muncă, de iubire, de pahare în plus sau de pri-
eteni în minus. Și nu e simplu să creezi răni cu
nume de oameni. Lui Dragoș Ghiţulete

operaţiunea îi reușește, iar în galeria de margi -
nali pe care o pune la lucru în Despre iubire și
(alte) ispite vezi uneori străfulgerări din lumea lui
Bukowski, Fitzgerald sau Patti Smith. Femei sau
bărbaţi, șoferi adunaţi în benzinării sau bone
blazate, rebeli sau conformiști, duplicitari sau al-
coolici – cu toţii împart soarta perifericului
căruia viaţa n-a știut să-i surâdă altfel decât cu
gura știrbă. Semnul lor de recunoaștere e rup-
tura, indiferent dacă se pregătesc să alerge un
maraton al supravieţuirii, să se smulgă din promi-
siunea confortului sau să se mute dintr-un pat în
altul și dintr-o dezamăgire în alta. Happy-endul e
o erezie pentru acești dezmoșteniţi. Înstrăinarea,
în schimb, îi așteaptă să se trezească și-i duce la
culcare zi după zi.“ (Radu Paraschivescu) SDC

Dragoș Ghițulete – 
Despre iubire și (alte) ispite

AUTORUL
DRAGOȘ GHIŢULETE s-a născut pe 20 martie 1974, la Pitești. A ab-
solvit Facultatea de Litere din cadrul Universităţii București. A fost
redactor de carte și jurnalist, realizând, printre altele, emisiuni
culturale și politice la RFI România. Talk-show-urile găzduite de el
au fost premiate în 2007 de Reprezentanţa Comisiei Europene în
România, iar în 2008 de Clubul Român de Presă. În prezent se
ocupă de editare web. A debutat în 2007 în volumul colectiv
Cartea cu bunici, la Editura Humanitas, publicând apoi romanele
Gluma rusească (2010) și Partea dreaptă a capului (2014) la Edi-
tura Cartea Românească. SDC
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De când scriu despre muzici, nu
mi�am imaginat până deunăzi că
voi încropi câteva fraze legate
(provocate, inspirate sau cum 
să le spun?) de Shamall. 

Imposibilitatea ține de natura su �
biectului: nu poți să descrii, fără
teama de a cădea în ridicol, o briză,
o adiere, un viscol, un vânt, o vijelie,
o furtună sau vreun ura gan tropical!
În cazul de față, ce să spun despre
vântul fierbinte al deșertului, dacă
n�am avut ocazia să�l simt, să mă
sufoc sub aspra lui apăsare? Evident,
nu despre fenomenul meteorologic
voiam să spulber câteva metafore, ci
despre muzica albumelor apărute,
de prin 1986 încoace, sub semnătura
ce adaugă litera „l“ numelui gra fiat
cu caractere latine, pentru a�l sin �
gulariza și pentru a exclude celelalte,
multiple, înțelesuri ale cuvântului
împrumutat din limba arabă. Cre �
ierul, executantul și proprietarul

proiectului Shamall este Norbert
Krueler (sau Krüler, cum se orto �
grafiază în nativa�i germană).

La peste 30 de ani de la de �
butul eclatant (1986, Feeling Like
a Stranger, maxi�single care dă �
dea bătăi de cap casei de discuri
pentru că nu știa în ce gen să în �
cadreze apariția ca să scoată mult
mai mult decât banii inves tiți), se
poate remarca de la prima ochire
asupra discografiei că fiecare titlu
are durata sensibil mai lungă
decât a obișnuitelor editări pe LP,

CD sau casetă. Predomină CD�
urile duble, iar asta nu neapărat
pentru că mediul respectiv de
distribuție permite, ci pentru că
muzica în sine pare fără sfârșit. 

Predilecția lui Norbert Krue �
ler pentru lucrări ample vine de la
stilul muzical krautrock, cel de�o
stranie frumusețe, ascultat cu
patima tinereții și, presupun, cu
orgoliul de a fi părtaș la eveni �
men te. Pe atunci, la jumătatea
anilor 1970, Krueler cânta alături
de grupări germane notorii – gen
Eloy, Kraan, Birth Control, Guru
Guru – și utiliza echipamente neo �
bișnuite pentru a�și obține sunetul
personal. Tot atunci a schițat pri �
mele compoziții, trans puse pe disc

mult mai târziu. Nevoit să câștige
bani ca să�și îmbunătă țească „stu �
dioul“, a părăsit cariera de muzi �
 cian de scenă pentru a lucra ca DJ
la clubul Aladin, în Bremen. Nu �
mai că acolo avea să�și schimbe
in tențiile, observând amploarea
ma nifestărilor publicului, excitat
de instalația de sunet uriașă, de
luminile laser și celelalte „ingre �
diente“ specifice disco�cluburilor.
Talentul, dorința de experiment și
posibilitățile tehnice i�au dat
avântul necesar să contribuie la
consolidarea curentului ce promo �
va remixarea pieselor cunoscute,
experimentul electronic, ritmu �
rile generate sintetic, riffurile
chitaristice asemănătoare valuri �
lor de apă sau de nisip, totul po �
 tențat de ambianța sclipitoare și
distorsiunile spațio�temporale
pro duse de substanțele psihotrope. 

Munca lui Krueler a dat roa de,
faima de tip inovator în mu zică s�a
consolidat, casele de producție l�au
contactat. Iar el a întrezărit, în fine,
materializarea dorinței din frage �
da�i tinerețe, când învățase cum se
cântă la chitară într�o tabără de

cercetași, iar viața lui se ordonase
întru atingerea perfecțiunii prin
muzi că. Lucru bun de imitat pentru
cine țintește la fel.

Electronic progresiv psihe �
delic – iată eticheta ce mă atrage
instant, oriunde o văd lipită. Așa
am dat peste recenta realizare
Shamall, Schizophrenia (2019, 2L
Productions). Piesa�titlu, de vreo
19 minute, mi�a trezit amintiri pe
care le credeam uitate și m�a tran �
spus într�o lume fără lumină: „I
know exactly what is wrong/ but
I’m not strong enough/ I still don’t
do nothing/ I’m not turning
around/ pretending it’s not my
affair“. Temele sociale, legate de
involuția/ disoluția lucrurilor pe
planetă, sunt constante ale muzicii
Shamall. Asta îl face mai puțin
prizat de oficialități, indiferent că
sunt lideri politici sau șefi de
companii multinaționale. Nu�i risi �
pește însă aura, ce tinde să devină
legendă, de inovator al muzicii,
măcar că beneficiază de concu �
rență remar cabilă. Nu poți opri
vântul deșer tului, așa cum nu poți
să�l descrii! SDC

Vântul deșertului

Acum, că glonțul pandemiei pare
să ne fi trecut pe lângă ureche,
este timpul să ne facem griji și
pentru alții, mai fericiți decât
noi. O întrebare care stă pe bu�
zele tuturor este: cum va mai
face Hollywoodul bani în pe�
rioada următoare? Va continua
să își lanseze filmele pe marile
ecrane sau le vom urmări în pre�
mieră de acasă? Deocamdată,
răspunsurile sunt amestecate.

Marile studiouri de filme țin în
cufăr numeroase filme care ar fi
trebuit să apară deja la cinema.
Acestea au de ales între a aștepta
redeschiderea sălilor de cinema,
de a le amâna pentru anul viitor
sau a le lansa direct într�o for�
mulă care să poată fi urmărită de
acasă:vânzare la cerere sau inclu�
derea o platformă de streaming.

Un prim pas a fost făcut de cei
de la Universal Studios, care au
lansat la începutul lunii aprilie fil�
mul Trolls World Tour într�un
sistem de închiriere la cerere. „Bi� 
letul“ pentru a vedea filmul de
acasă, timp de 24 de ore, costă 20
de dolari. Prețul este dublu față de
un bilet de cinema obișnuit, dar
este suficientă o singură achiziție

pentru întreaga familie. La trei
săptămâni de la această lansare,
Universal câștigase mai mulți bani
din filmul închiriat acasă decât
din încasările din 2016 de la cine�
mauri pentru primul film Trolls.
Banii pe care în mod normal i�ar fi
reținut distribuitorii de film au in�
trat acum, în majoritate, în buzu�
narul producătorului. 

Drept urmare, mai multe stu�
diouri de film iau în serios ideea să
sară complet peste lansarea filme�
lor în sălile de cinema și să se con�
centreze asupra vizionării de acasă.
Warner Bros va lansa Scoob — un

film de animație după povestea
lui Scooby Doo — direct în sistem
de vizualizare la cerere. Artemis
Fowl, un film de la Disney care ar
fi trebuit să ruleze în cinema, va
putea fi văzut direct pe platforma
de streaming a producătorului,
din luna iunie.

Disney susține însă că nu re �
nunță la sala de cinema. Filmele de
la care speră să îi aducă cei mai
mulți bani sunt în continuare pro�
gramate pentru lansare pe marele
ecrane. Filmul Mulan urmează să se
lanseze pe 24 iulie, dar șefii Disney
au recunoscut că, în ciuda faptului

că sunt opti miști, evoluția epide�
miei și felul în care va afecta cine�
matografele reprezintă încă o
mare necunoscută. Aceștia au su�
bliniat însă că cinemaurile sunt
esențiale pentru sănătatea com�
paniei, pentru că sunt cea mai im�
portantă verigă într�un lanț mult
mai complex de venituri generate
de filme, care includ vânzările de
jucării, parcurile de distracție și
platforma de streaming Disney+.

Același este și cazul megapro �
ducțiilor cu supereroi, care de�
pind de un întreg univers conex
pentru o mare parte din venituri.

De altfel, epidemia de coronavi�
rus a provocat un paradox:pe raf�
turi apar deja jucării legate de
filme pe care încă nu le�a văzut ni�
meni. Deja se găsesc de vânzare
articole bazate pe filmul Marvel
Black Widow, care trebuia inițial
lansat în luna aprilie. Pentru ur�
mătorul film Minions, Lego deja a
introdus în magazine o parte din
seturile de construcție tematice,
dar păstrează toate elementele de
noutate pentru a fi puse în vân�
zare odată cu biletele la film.

În această situație tulbure, a
apărut și un câștigător neprevă�
zut: cinemaurile de tip drive�in. O
experiență americană clasică,
acestea au început să se răspân�
dească și în Europa, ca o alterna�
tivă a mersului la cinema. Respec� 
tă perfect regulile de distanțare
socială, dar păstrează iluzia ie �
șitului în oraș. În plus, nu se poate
plânge nimeni că nu mai apar
filme pe marile ecrane. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Acum pe ecranele mici și medii

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Scriitor și jurnalist, Greene
(născut în 1904 și un descendent
al lui Robert Louis Stevenson,
unul dintre eroii lui literari) este
cunoscut drept autor al unor
foarte populare cărți cu spioni
precum Ministerul fricii, Un ame�
rican liniștit sau Omul nostru din
Havana. În același timp, Greene 
s�a lăsat racolat de MI6 (prin sora
lui, Elizabeth), serviciu pentru
care a lucrat în timpul celui de Al

Doilea Război Mondial.
Astăzi, la mulți ani de la moar�

tea lui Greene, profesorul univer�
sitar Carlos Villar susține că fai�
mosul autor a revenit la activi ta tea
lui clandestină în anii ’70 și ’80.
După moartea lui Franco, Greene
a vizitat de mai multe ori Spania,
în mașină, în compania preotului
Leopoldo Durán, documentându�se
pentru romanul Monsignor Qui�
xote, a cărui acțiune se petrece în

peninsula iberică după moartea
dictatorului. În același timp însă,
Greene s�ar fi folosit de cele 15 vi�
zite pentru a strânge informații
detaliate despre gruparea tero�
ristă ETA și despre ascensiunea
partidelor de stânga.

„Pentru Greene acesta era un
adevărat modus operandi, să își
facă apariția în țări volatile din
punct de vedere politic, în mo�
mente critice ale istoriei acestora.
A făcut asta în Haiti, Vietnam, Me�
xic, totdeauna încercând să atragă
atenția“, spune Carlos Villar. „În
același timp, Greene se întâlnea
des cu prietenul lui, Maurice Ol�
dfield, directorul MI6, într�un mo�
ment în care serviciul britanic în�
cerca să facă legătura dintre
teroriștii din Țara Bascilor și IRA.
Nu sugerez că Greene era ca Ja�
mes Bond. La vremea respectivă
trecuse de 70 de ani. Dar e foarte
posibil să fi transmis informații
serviciilor britanice despre tot
ceea ce a văzut și auzit în Spania.“
Un alt autor de romane de spionaj,
Charles Cumming, spune că nu e
de neconceput faptul că Greene
ar fi spionat în Spania. De aseme�
nea, el și mulți alții cred că toate
convingerile de stânga pe care le
declara Greene erau de fapt doar
„o poză“ care să îi permită să se
apropie de lideri co mu niști. Car�
los Villar spune că acesta „era mo�
dul clasic de a opera al lui
Greene“. 

Romanul Monsignor Quixote
(publicat în 1982), o pastișă a
cărții lui Cervantes, este povestea
unei excursii prin Spania de după
Franco a unui preot din regiunea
La Mancha, în compania prima�
rului comunist Sancho. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Graham Greene, 
spion la bătrânețe 

Ocolit de actori și de producători,
linșat de o parte a mass�media, ce�
lebrul regizor american are de ce să
fie mulțumit: noul lui film a ajuns
în cinematografe și a început să se
bucure de încasări consistente.

A Rainy Day in New York este
un proiect cinematografic care a
avut parte numai de dificultăți
imediat ce au (re)început necazu�
rile pentru regizorul lui. Fiica ci�
neastului, Dylan Farrow, ziarista al
cărei articol a declanșat toată afa�
cerea Weinstein și a inaugurat era
#MeToo, și�a acuzat și ea tatăl de
abuzuri sexuale. De fapt, a fost
vorba despre aceleași acuzații 

formulate la adresa lui Allen, la în�
ceputul anilor ’90, de către actrița
Mia Farrow, la divorțul acesteia de
Allen. Aceste acuzații nu au fost ni�
ciodată dovedite și nu toți membrii
familiei spun că Allen ar fi fost vi�
novat. Dar articolul lui Dylan Far�
row, în plină eră #MeToo, a dat
semnalul unui lung șir de pro�
bleme pentru celebrul cineast care,
din vedetă, a devenit un paria. 

Filmările la A Rainy Day in New
York tocmai se terminaseră când
a fost publicat articolul lui Farrow.
Aproape imediat, distribuitorul
Amazon s�a retras, iar actorii care
apar în film, Timothée Chalamet,

Rebecca Hall și Selena Gomez, 
s�au dezis public de Allen. 

După ani în care Allen s�a chi�
nuit să termine filmul, A Rainy
Day in New York a fost lansat de
un distribuitor independent și a
devenit filmul cu cele mai mari în�
casări din lume săptămâna tre�
cută, scrie „The Guardian“ citând
datele oferite de BoxOfficeMojo.
Filmul a avut cele mai mari înca�
sări în Coreea de Sud, dar și în
Franța, Spania, Mexic și Rusia,
chiar în actualele condiții de di�
fuzare limitată de pandemie. 

Evident, în cazul lui A Rainy
Day in New York, nu se poate vor �
bi de un succes financiar compa�
rabil cu cel ale unui blockbuster,
dar, chiar și în aceste condiții, fil�
mul lui Allen aproape și�a recu�
perat până acum banii investiți în
producție. SDC

Cine râde la urmă:
Woody Allen

O nouă carte apărută în Marea
Britanie susține că scriitorul
Graham Greene s-a folosit de
excursiile în Spania după căderea
regimului lui Francisco Franco
pentru a spiona partidele de
stânga și diverse grupuri teroriste.



pe șantierele arheologice, pe care
pandemia i�a lăsat fără o sursă 
de venit. 

ELENA FERRANTE, DIN
LIBRĂRII LA NETFLIX

Netflix anunță că va coproduce
realizarea unei serii bazate pe cea
mai recentă carte a cunoscutei
scriitoarei, La Vita bugiarda degli
adulti/ The Lying Life of Adults,
lansată în toamna anului trecut
în Italia. Cărțile misterioasei au�
toare s�au vândut în milioane de
exemplare în întreaga lume, iar
lansarea romanului La Vita bu�
giarda degli adulti a fost un ade�
vărat eveniment editorial. Lansa�
rea mondială a volumului însă a
trebuit amânată pentru luna sep�
tembrie 2020 din cauza pandemiei.
Cărțile Elenei Ferrante din tetra�
logia napolitană au atras și atenția
studiourilor. HBO și Rai au produs
deja o adaptare după romanul
Prietena mea genială, ajunsă la cel
de al treilea sezon. Producția se�
rialului a fost stopată temporar, tot
din cauza pandemiei. Pentru a rea�
liza The Lying Life of Adults, Netflix
se aliază cu producătorul italian
Fandango, care a lucrat deja la
Prietena mea genială.

ÎNTOARCERE LA DICKENS

Actorul Tom Hardy și Steven Knight,
autorul serialului de mare succes
Peaky Blinders, și�au dat mâna
pentru a realiza pentru BBC o
nouă adaptare a romanului Marile
speranțe al lui Charles Dickens.

Nu se știe încă dacă Hardy va juca
în această adaptare sau se va
mulțumi doar cu rolul de produ�
cător executiv.

DE LA SCRIITOR 
LA PERSONAJ

Shirley Jackson, autoarea celebru�
lui roman Casa bântuită (adaptat
cu mare succes de trei ori din 1960
și până acum), a devenit personaj
de roman în thrillerul Shirley
(2014), scris de Susan Scarf Mer�
rell, o poveste ce prezintă relația
stranie dintre Shirley Jackson și
soțul ei și un alt cuplu de „chiriași
naivi“. Pe 5 iunie va avea premiera
adaptării acestui thriller, în care
rolul lui Shirley Jackson este jucat
de Elisabeth Moss. Ultima oară,
Casa bântuită a fost adaptată ca
serie TV anul trecut de Netflix, cu
foarte mare succes. SDC
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SEINFELD DESPRE STILLER

Jerry Seinfeld, creatorul și prota�
gonistul celebrei serii Seinfeld,
spune că niciodată nu i�a dat nici
o indicație lui Jerry Stiller despre
felul în care ar trebui să îl joace
pe personajul tatălui lui George
Constanza. „Ceea ce vedeți în se�
rial este numai creația lui Jerry“,
spune Seinfeld. „Reușea partituri
comice extraordinare, niciodată
n�am știut dacă așa le pregătea
sau pur și simplu improviza, nici
nu ne dădeam seama dacă uita
uneori replica, dar nu îndrăzneam
să îl oprim niciodată. Felul în care
a abordat personajul, într�un mod
diferit de felul în care ni l�am ima �
ginat noi, creatorii seriei, completa
minunat personajul lui George
Constanza. Astfel, când întâlneai

tatăl, înțelegeai imediat de ce Ge�
orge era cum era.“ Regretatul actor
Jerry Stiller, care a încetat din
viață luni, la vârsta de 92 de ani, a
jucat personajul Frank Constanza
pe toată durata serialului Seinfeld.

DJ MURAKAMI

Deși o persoană foarte discretă,
Haruki Murakami va fi gazda unei
emisiuni radio speciale dedicată
tuturor celor siliți să se izoleze la
domiciliu din cauza epidemiei de
coronavirus. Cunoscutul scriitor
va fi pentru scurtă vreme un ade�
vărat DJ, oferind publicului me�
lodiile lui favorite și conversând
„on air“ cu ascultătorii. Scopul
acestei ediții speciale? „Sper că
puterea muzicii va destrăma mă�
car puțin din tristețea cauzată de

coronavirus“, a declarat Mura�
kami. Emisiunea va fi difuzat în
Japonia pe 22 mai și, probabil, în�
registrări ale ei vor circula apoi
pe internet.

FACEBOOK, 
PIAȚĂ DE TRAFICANȚI

Profitând de vulnerabilitatea
unor situri arheologice, traficanții
de opere de artă s�au folosit de
criza sanitară pentru a dezvolta o
adevărată piață neagră pe rețele
sociale, în special Facebook,
anunță proiectul Athar (Antiqui�
ties Trafficking and Heritage An �
thropology Research). Cele mai
vândute obiecte sunt antichitățile
provenind din Orientul Mijlociu
și din Africa de Nord. Mulți dintre
traficanți sunt chiar muncitori de

REMBRANDT ÎN HYPER-REZOLUȚIE

Rijksmuseum din Amsterdam a postat pe internet cea mai detaliată fotografie realizată vreodată după tabloul
Rondul de noapte. Imaginea a fost făcută publică imediat după ce muzeul a anunţat că restaurarea celebrei
picturi, care a început anul trecut și care este transmisă live pe internet, a fost pe moment sistată. Este o
imagine având o rezoluţie de 44,8 gigapixeli, compusă de fapt din 528 de fotografii diferite, care permite
celor interesaţi să examineze Rondul de noapte în cel mai mic detaliu. Munca restauratorilor va fi reluată în
curând, iar Rijksmuseum se va redeschide pentru public de la 1 iunie, însă fluxul de 10.000 de vizitatori pe zi
va fi redus la numai 2.000. Imaginea poate fi văzută la adresa www.rijksmuseum.nl/en/nightwatch.



Anduranță

16
ANUL XVI NR. 685
16 – 22 MAI 2020fast food 

www.suplimentuldecultura.ro

Teorii ale conspirației, mai vaste
sau mai de coafor, au existat din�
totdeauna, iar eu nu cred în ele. 

Eu cred că teoriile conspirației
sunt puse la cale de niște grupuri
oculte, foarte potente și rău in �
tenționate, pentru a ne putea con�
trola. Mi�a confirmat asta și nenea
Victor, fântânarul, deci este ade�
vărată, doar că Guvernul Mondial
nu vă lasă să vedeți asta. 

Una din cele mai stupide teo�
rii e cea conform căreia Bill Gates
este implicat în răspândirea viru�
sului ăstuia blestemat, având sco�
pul de a crea și vinde vaccinul, pe
care să ni�l inoculeze printr�un
cip conectat la tehnologia 5G. Eu
mă bucur sincer că lumea reușeș �
te să țină minte atâția termeni
tehnici și, chiar dacă îi mai ames�
tecă prin ungherele gândirii, pro�
pagă destul de coerent ideea pe
scara blocului. Ba unii cu ima �
ginație mai bogată și stăpâni pe și
mai mulți termeni pretențioși 
i�au adăugat noi și noi straturi de
informații paranoice (sau para�
noide, nu știu sigur cum se spune

și am senzația că cei de la „Supli�
mentul de cultură“ au avut încă
de la începuturi ceva împotriva cu
mea și abia așteaptă să mă exprim
eronat), astfel că ideea inițială a
devenit miezul unei verze hiper�
bolizate precum căciula de pe
fruntea lui Vodă. 

Una dintre foile de varză zice
că Bill Gates are acces la tot ce se
întâmplă pe calculatorul tău,
dacă ai Windows. Ar exista niște
algoritmi de căutare și identifi�
care, un fel de cenzură automată,
astfel încât dacă încerci să scrii
ceva de rău despre fondatorul și
principalul acționar al Microsoft
folosind o aplicație creată de el,

ești blocat sau mesajul îți este dis�
torsionat. În 2020, într�o societate
liberă, poate cineva să creadă ase�
menea tâmpenie?

Alo, ăștia care vă hrăniți
numai cu strâmbe, treziți�vă! Ni�
meni nu vă controlează libertatea
de gândire și exprimare. Poftim,
stau confortabil de canapea și
scriu ce vreau despre cine vreau.
Cine, Bill Gates? Este un boșorog
ochelarist chel care cerșește aten �
ție! Bobi Dumitraș, cu numele
real Emanuel�Gabriel Du mitraș.
Născut pe 22 decembrie 1978 
în Dorohoi. Mama Ana�Maria
Dumitraș, tatăl lipsă in formație.
Folosește Windows fără licență
plătită din anul 2015. Accesare
https ://www.pornhub.com/ 
în data de 10 mai 2020, ora 21:32.
Accesare https://www.redtube.com/

în data de 10 mai 2020, ora 21:36.
Accesare https://dexonline.ro și
căutare „paranoic“ în data de 14
mai 2020, ora 14:24. Recunoaștere
vocală „ah e aproape ora trei și
încă nu am trimis articolul să vezi
că iar mă freacă Radu la cap oare
Radu are gagică“ în data de 14 mai
2020, ora 14:58. SDC
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Apel la calm și rațiune

La Sibiu cântă cucul.
L-am auzit adineaori
din casă, unde încerc
să încropesc rubrica.
E ulti ma zi de predare
și, din nou, mă adun
greu. 

Starea mamei nu e mai bună ca
săptămâna trecută. Nu mai vrea
să mănânce decât supă strecu�
rată, deși tragem nădejde că in �
fecția va dispărea și neurochirurgul
o va accepta la operație, ca să nu
mai aibă durerile astea insupor�
tabile și să reînceapă să meargă.
Trag nădejde să mă țină și pe
mine forțele, pentru că, după
aproape două luni de când am
sin gură grijă de ea, de casă și de
grădină, m�a ajuns oboseala. 

Cred că de aceea mi�am și
adus aminte de filmul lui Sam
Mendes, 1917, și de încăpățânarea
tânărului soldat de a�și duce 

misiunea până la capăt, adică să
anunțe batalionul vecin că ger�
manii nu se retrag, ci pregătesc un
atac surpriză. Când am văzut fil�
mul, mi s�au părut puțin nevero�
simile tenacitatea și bafta solda� 
tului care trece ca teleghidat prin
încercări care mai de care mai
potențial fatale. Unul din șpilurile
filmului e ideea că pe front ești la
fiecare pas în fața morții, de aici
tensiunea permanentă în care stă
și spectatorul de la începutul și
până la finalul proiecției. 

Mi�a rămas în minte privirea
concentrată a eroului, ca și cum
ar fi tot timpul cu ochii pe țintă –
de aceea probabil și reușește să o
atingă. 

În plină pandemie, și noi ne
simțim ca pe front, pentru că totul
e nesigur și nu avem pe cine sau
pe ce ne sprijini. Pentru sistemul
medical nu există altă boală decât
coronavirusul, iar apropiații care
ne�ar putea ajuta sunt foarte pu �
țini. Totul e de azi pe mâine, ori�
când se poate întâmpla orice, deci
trebuie să fiu pregătită să iau de�
ciziile corecte la timp. Cel mai
greu – și ăsta e, cred, motivul pen�
tru care mi�am adus aminte de
1917 – nu e să fii tare și să te des�
curci într�un interval de timp cu�
noscut de dinainte, ci să reziști pe
termen nelimitat, à la longue.

Mai degrabă despre andu ran �
ță vorbește privirea caporalului
William Schofield (interpretat de
George MacKay). Concentrare nu

doar pe țintă, ci și pe fiecare pas
făcut. („Dacă n�o să fim isteți, nici
unul dintre noi nu va ajunge la fra�
tele tău“/ „If we’re not clever about
this, no one will get to your brother“,
îi spune eroul prietenului care
vrea să�și salveze fratele cât mai
repede, dar ajunge să plătească
graba cu propria viață.) Singurul
moment când Will pare să�și piar �
dă cumpătul e atunci când îi
aruncă prietenului (cu ciu dă, nu cu
reproș): „De ce Dumnezeu a tre�
buit să mă alegi tocmai pe mine?!“/
„Why in God’s name did you have
to choose me?!“. (Comandantul îi
ceruse fratelui celui din batalionul
vizat să�și aleagă un coechipier cu
care să plece în misiune.) Dar asta

e tot. Misiunea trebuie îndeplinită.
Dacă cedezi, ești kaputt. 

Acum trei ani, când mama a
avut prima operație la coloană, fos�
tul meu instructor de zbor, Nicolae
„Mami“ Mihăiță (l�aș jigni dacă aș
spune că e octogenar, deci spun că e
tânăr și că îl iubesc foar te mult), 
mi�a zis simplu: „Faci ce trebuie
făcut“. Știu că Mami are această con�
duită curată și fermă din experiența
de zburător, dar, de fapt, e tot ce tre�
buie să știi în viață. Când am intrat
cu mama în tur bulențele recente, 
mi�am spus că o să mă descurc –
piloții fac față si tuațiilor de criză –,
dar, când am început să obosesc, am
zis mersi, pi loții nu zboară două luni
non�stop. Apoi mi�am adus aminte

că în război piloții au misiuni zilnice
și am început să îmi revin.

N�am mai zburat de mult, su�
părările m�au ținut la sol, dar îmi
lipsește foarte mult zborul. Dintre
toate persoanele pe care le cunosc
numai Mami mai visează frecvent
că zboară și că face și el tot felul de
antrenamente în aer, senzația fiind
infinit mai plăcută ca atunci când
pilotezi avionul sau planorul, pen�
tru că zbori cu corpul tău – sau,
mai bine zis, cu spiritul. Indiferent
ce viață își alege fiecare, libertatea
supremă rămâne, întotdeauna, cea
din suflet. Dacă acolo nu ești liber,
degeaba ești pilot, astronaut, poet
sau mai știu eu ce. Îmi dau și eu
curaj cum pot. SDC
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