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Cele mai vândute titluri
Polirom în anul 2020

Deși atipic și plin de provocări pentru întreaga industrie de carte,
2020 a fost un an prolific pentru Polirom, peste 450 de noi 
titluri regăsindu-se la final de an aniversar – 25 de ani de 

existență – în portofoliul editurii. În ciuda contextului pandemic
global, care a afectat, inevitabil, și piața de carte din România,
Polirom a continuat să-și dezvolte principalele linii editoriale, 
respectându-și statutul de editură generalistă de prim rang, 
cu peste 8.000 de titluri publicate până în prezent în cele 

mai îndrăgite colecții și din cele mai variate domenii.
Titlurile editate de Polirom apar în peste 60 de serii și colecții, 

dintre care amintim doar câteva: Plural, Biblioteca Ioan Petru Cu-
lianu, Historia, Biblioteca medievală, Tradiția creștină, Biblioteca

Memoria, Collegium, Opere, Fiction Ltd, Ego. Proză, Biografii

romanțate, Biblioteca Polirom, Junior, Top 10+, Eseuri și confesiuni,
Hexagon etc. Circa 45 de domenii editoriale: literatură română și
universală, thriller, literatură polițistă, suspans, document, eseu,

economie, istorie, filosofie, psihologie, psihanaliză, religie și 
spiritualitate, științe, științe politice, științe umaniste, artă, 

cinema, dicționare, limbi și enciclopedii, informatică și Internet,
carte școlară, sănătate și dietetică, medicină reviste etc.

În topul celor mai vândute titluri Polirom în anul 2020, top condus
de istoricul israelian Yuval Noah Harari, se regăsesc clasici ai 
literaturii universale, voci importante ale literaturii universale 
contemporane, câțiva dintre cei mai îndrăgiți scriitori români 

contemporani, câteva dintre cele mai îndrăgite apariții dedicate
cititorilor juniori, precum și cele mai râvnite titluri nonfiction.
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S�a împlinit profeția marelui
nostru Gică Hagi: „de la anul
vine anul nou și e alt an“. Iată�ne,
deci, ajunși în 2021, cu noi pagini
de jurnal. 

Vineri, 8 ianuarie
A murit, la aproape 99 de ani,

și Iancu Țucărman. Mi�au murit
mulți nemuritori. Pe Iancu Țucăr �
man l�am scris acum unsprezece
ani și jumătate într�un cotidian
central: „(...) Iancu Țucărman e așa
cum vorbește: hotărât și prudent.
Extrem de ordonat, cu o grijă ma�
niacală pentru detalii, și�a împa�
chetat amintirile riguros, în sertare
pe care le deschide, fără ură, cu o
curiozitate aproape științifică. Ian �
cu Țucărman a supraviețuit trenu�
lui morții Iași – Podu Iloaiei din
iunie 1941. E destul de mult. În va�
gonul pe care îl numește, cu acel
sentiment intim și absolut pe care
îl au oamenii față de nenorocirile
din viața lor, al meu, au intrat 137
de oameni. La sfârșit mai trăiau

doar opt. Avea 19 ani și în acea zi de
30 iunie, cu simțurile amorțite, cu
ochii închiși, s�a întâlnit cu desti�
nul. A văzut, la o margine de vis, o
fermă, lanuri mari de grâu și pe el
în mijlocul tabloului. A simțit
atunci, ca un poet, că nu îi e frică de
tine, moarte. A repetat în gând, ca
un copil trimis după cumpărături:
Eu voi ieși viu din vagonul ăsta. Eu
voi ieși viu. Eu voi ieși viu...“.

Joi, 7 ianuarie
E clar că nu se poate face nimic

nici în 2021�ul ăsta. Când să te
apuci de muncă după Sfântul Ion
vine vinerea, ce să te mai apuci?, că
e zi scurtă. Iar de luni e prea târziu,
că deja s�a dus luna.

Miercuri, 6 ianuarie
Văd că, în lumina alegerilor

noastre electorale, se tot vorbește
despre Sindromul Stockholm.
Pro pun să ne vedem de treabă: la
români e doar Sindromul Caracal.

Nu mai poate omul să citească

liniștit un Hegesias din Cirene („Cel
care se lasă să moară de foame“), că
trebuie să se oprească din cartea
de căpătâi a cirenaicilor ca să se
uite la gâștele capitoliului ameri�
can, spre a râde de veșnic repeta�
bila prostie omenească.

Dar dacă Șoșoacă e tot Cum �
pănașu deghizat în Șoșoacă? I�a
văzut vreodată cineva pe ăștia doi
în aceeași cameră? 

Marți, 5 ianuarie
Recitesc, nu fără încântare,

această notă de jurnal de acum
doi ani: „Cea mai frumoasă știre a
începutului de an ne spune că un
român beat a strigat Allahu Akbar
în timpul unei slujbe de Bobo�
tează într�o biserică din Italia, în�
spăimântându�i pe enoriași“.

E drăguț că TVR ține de tra diție
și dă tot spectacole cu se curiști de
anul nou. E adevărat, alde Garcea e
securist mai de mâna a doua, așa, dar
chiar și așa e un gest frumos al
instituției, nu uită de unde n�a plecat.

Luni, 4 ianuarie
Noua generație de șpăgari,

bieți tablagii.

Duminică, 3 ianuarie
Degeaba e mâine luni, dacă

nu e și 1 ianuarie. Nu poți să te
apuci de nimic nici în 2021. Iar
trebuie să facem punte cu 1 mai.

Sâmbătă, 2 ianuarie
În noaptea sfântă dintre ani,

citeam o biografie a lui Socrate și
a ieșit la iveală că pe fratele său
(vitreg, dar chiar și așa) îl chema
Patrocle.

Vineri, 1 ianuarie
Nu vreau să vă deranjez din

reverie, dar în chinezesc urmează
anul boului de metal. N�are cum
să nu fie bine cu boul de metal.

Când eram tânăr, eram mon�
taniard (chiar dacă nu chiar de
bună voie). Toată vara escaladam,
am urcat și la Omu. Și când era
mai greu urcușul mă gândeam că

mereu e o poezie sus și merită. Și
mereu era o poezie sus și merita.
Nu mai sunt tânăr și, cum urcam
azi către Bairo Alto, în Lisabona,
înjurând în gând greutățile vieții,
îmi aduc aminte de poezia de sus.
Va merita? Și sus, la mirador, un
flăcău cânta din Bob Dylan –
mamă, ia�mi badge�ul, nu mai pot
să�l duc. E 1 ianuarie, zece di �
mineața, nimeni pe drum, flăcăul
cântă înainte, ciocănind la porțile
cerului. Îi dau răsplata, îmi iau
poezia și plec mai departe prin
viață, spre ocean, spre Cascais.
Mereu e o poezie sus, dar și jos, la
ocean, e frumos. Să nu ne oprim,
să nu cumva să ne oprim. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (19)

Nu mă mai enervez când îmi dau
seama că am citit cutare carte,
dar nu�mi amintesc nimic din ea.
Asta e, parametrii de funcționare
scad, ceea îmi face chiar o oare�
care plăcere. Mă îngrijorează
însă când constat, ca zilele tre�
cute, că nu mai țin minte nimic
din cartea aia, decât că mi s�a
părut foarte bună! Așa ceva 
n�are sens, sau dacă are, e unul
de care mai bine mă lipseam.
Ăsta nu mai e un rateu de memo�
rie, e un rateu de gust, adică am
fost în stare să admir o carte
care, iată, s�a dovedit că nu lasă
nimic�nimic în urmă... 

Aici trebuie să observ în paranteză
că obsesia de a nu da un rateu de
gust este de fapt absentă la cei
foarte bine așezați în cultură și e
proprie mai degrabă ce lor care, ori�
cât de sârguincios, nu fac altceva
decât să mimeze iubirea de carte și
se întreabă mereu dacă se vor face
sau nu de râs dacă le place nu știu

ce carte no uă. Unde mai pui că,
atunci când marele romancier des�
tăinuie că citește romane polițiste
sau când compozitorul lasă să se
înțeleagă că ascultă și muzică lău�
tărească, toată lumea se topește și
îi felicită pentru calda și bogata 
lor umanitate; când sârguinciosul 
nostru face aceeași mărturisire,
lumea e stânjenită. Nu mai înțe legi
nimic! Pervers mai e jocul social al
culturii. Dar chiar poți să ții minte
fiecare carte care ți s�a părut foarte
bună? Nu e ca și cum ai avea 

pre tenția să�ți amintești fiecare
ciocolată pe care ai mâncat�o? Nu
prea e. Lectura unei cărți are o isto�
rie, în vreme ce mâncatul e, în prin�
cipiu, o plăcere imediată, care nu
negociază cu tine înțelesul întregii
tale vieți. (Sunt însă gata să accept
că există și mese atât de rafinate
încât schimbă destine. Cu această
speranță, aștept casolete pe adresa
frigiderului redacției.)

Dar la urma urmei, cititorul de
la 40 de ani nu mai e același cu ci�
titorul de la 20 de ani. Priori tățile
se mai schimbă. Nu săptămânal –
aia nu se mai cheamă că�ți schimbi
prioritățile, ci că ești varză –, dar

în etape mari de viață chestiile
care te pun pe picioare vor fi, în�
tr�adevăr, altele. La tine rețe e po�
sibil să te încânte o literatură mai
întunecată, a experimentelor și
vir tuozității verbale, iar la maturi�
tate s�o preferi pe cea cu un cât de
în țelepciune economică (stilistic și
chiar financiar) însoțită de un pic
de veselie, care acum nu ți se mai
pare o greșeală barbară în artă. Și
cine știe, poate că schimbările
astea îți înnoadă sinapsele altfel și
nu mai poți recrea exact mecanis�
mele satis facției specifice unei faze
anterioare. Aici însă parcă aș zice
că, dacă orice o etapă nouă ține 

să�ți reformateze complet hardul
vechi, ăsta nu mai e semn de evo �
luție organică, ci de război cu tine
însuți. Dacă nu�ți mai poți înțelege
op țiunile, dacă le�ai uitat complet,
înseamnă că n�au fost niciodată
ale tale.

Și uite așa mă gândesc în con�
tinuare la acea carte care mi s�a
părut foarte bună, dar din care
nu�mi mai amintesc decât un
lucru: cineva întreba pe altcineva
câte secunde are curaj să conducă
pe autostradă cu ochii închiși.

Alerg și eu puțin cu ochii în �
chiși, dar după câțiva pași mă spe�
rii și îi deschid. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Cu memoria
pe autostradă

©
 H

en
ri

 C
ar

ti
er

-B
re

ss
o

n 
/ 

C
o

ur
te

sy
 o

f M
ag

nu
m

 P
ho

to
s



Zilele trecute stăteam de vorbă
cu un amic. Online, desigur, deși
tare mi�ar fi plăcut să stăm ca
odinioară, la o masă, la o bere ori
măcar la o cafea. Poate de�aia
nici discuția n�a curs ca odini �
oară, ci așa, ca de la om la ecran.
Stăteam în casă, ascunși de
teama coronavirusului, și vor�
beam despre coronavirus – des�
pre ce altceva? Mai exact, despre
vaccin și campania de vaccinare.

— Măi, tu ce zici, are rost să ne
vaccinăm? întreb eu, dornic de un
impuls într�o direcție sau alta, de
un sfat ori măcar o părere.

Oricum deocamdată nu ne
vaccinăm nici unul:până să ajun �
gă vaccinul la noi, mai dă corona�
virusul roată planetei de vreo
două ori.

— Păi... vezi, ce să zic... nu
prea știu. Pe de�o parte da, pe de
alta... nu știu.

— Așa și eu, scap eu într�un

suflu, ușurat că ne înțelegem și nu
începem să ne luăm la harță –
lumea e foarte războinică în ul�
tima vreme, mai ales pe internet.
Dar cum, adică de ce? Că m�am
tot gândit și eu.

— Crezi că eu nu? Păi uite, pe
de�o parte nu poți să nu te vaccinezi,
că asta�i boală parșivă, te prinde
imediat și nu știi dacă n�ajungi la
spital, cu tubul în nas. Că nu mai
suntem nici noi așa tineri.

— Atunci ne vaccinăm, zic eu.
— Sigur, da’ ce faci dacă ai

reacții de�alea, dacă ți se face rău –
adică rău�rău? Dacă pățești ca
doctorul ăla din Florida, care a
făcut nu știu ce pe piele și dup�aia
l�au dus la urgențe și�a murit? Că
și dacă nu mori, numa’ că rămâi
paralizat – ori impotent... râde
amicul. Ce te faci?

— Atunci nu ne vaccinăm.
— Da, dar când s�au făcut tes�

tele prima dată pe bolnavi, ții
minte c�au murit șase oameni?

— Țin, zic eu, deși habar 
n�aveam. Atunci nu ne vaccinăm,
întăresc iar.

— Stai, stai, că tocmai asta�i
șmecheria: din ăia șase, numai doi
au fost vaccinați. Pe ăialalți patru
i�a înțepat cu acul, erau în grupul
de control. Le�a dat placebo.

— Clar, atunci ne vaccinăm!
— Bun, continuă meditativ

amicul, nu știi ce efecte o să aibă
pe termen lung. Nu știi ce�au
băgat ăia în el. Au umblat la ce�
lulă, la ARN, lucruri fine, cine știe

ce s�o fi deranjat acolo? Scapi de
covid și dai în altele, îți crește pie �
le de broască ori mai rău...

— Atunci nu ne vaccinăm. 
— Sigur! ia amicul un ton iro�

nic. Adică ai chef să umbli cu
masca pe gură și cu ochelarii
aburiți încă zece ani? Că fără vac�
cin clar nu scăpăm. Și când o fi să
vrei să mai ieși într�o excursie, să
mergi pe undeva la mare, și�o 
să�ți ceară la vamă certificatul de
vaccinat, ce faci? Te�ntorci acasă?

— Păi, atunci ne vaccinăm,
mormăi cu jumătate de gură.

— Să fi fost în Germania, alta
era treaba, își continuă amicul
meditația. Știi, eu n�am încredere,
da’ deloc, în cum o să țină ai noștri
vaccinul la rece. La minus nu știu
cât, am uitat câte grade, dar scrie
pe net. Parcă văd că o să le buli �
bășească... ai auzit că le�au împa�
chetat pe unele în cutii de pizza?
Cutii de pizza, pricepi!

— Am auzit. Atunci nuuu... ne
vaccinăm... adică nu aici – dar
unde?

— Asta zic și eu, mă aprobă
amicul. Unde? Nici n�aș vrea să
umblu pe stradă, să�mi tușească

unu’ și altu’ în nas, că degeaba
porți masca, tot o pățești odată 
și�odată. Și mă trezesc bolnav. Și
hai să zic că�mi trece și iar ies pe stradă
ori stau la o terasă la restaurant și�mi
tușește unul și iar mă�m bol năvesc și
tot așa... Cică trebuie să fie vac �
cinați vreo trei sferturi din oameni
ca să se facă imunitate de grup, ai
văzut?

— Am citit, zic eu. Atunci ne
vaccinăm.

— Bine, da’ unde? Da’ cum?
Ai încredere...?

— Auzi, mă străfulgeră o idee,
ce�ar fi să ne vaccinăm, da’ așa, nu
de tot. Adică, explic repede, când
or zice să ne bage acul în bucă sau
în mână sau unde�o fi, zicem că da,
dar stăm numa’ un pic și dup�aia
tragem repede buca ori mâna ori
ce�o fi și zicem că ne�am vaccinat,
dar nu de tot.

Amicul mă privește din ecra�
nul computerului.

— Tu vorbești serios?
Înalț din umeri.
— Of, ce chef am să bem o

bere împreună, zic.
— Și eu, zice el.
— Atunci ne vaccinăm? SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Cum stăm. Cu vaccinul

E forfotă mare în PNL, chiar dacă
la suprafață totul pare că merge
minunat și nu există tabere și
bisericuțe. Nu sunt semne că s�ar
pregăti o ruptură în partid, nici
vorbă de așa ceva, asistăm doar
la bătălia obișnuită pentru
supremație, mai ales într�o
formațiune aflată la putere. 

Totuși PNL nu trece prin cel mai
bun moment (eșecul de la parla�
mentare încă n�a fost digerat), dar
întrebarea e ce drum vor alege libe�
ralii? Există o vorbă din bătrâni care
spune că după cum îți aș terni, așa
dormi, iar PNL�ului i se potrivește
de minune zicala de mai sus. 

Deciziile din acest an ale libe�
ralilor vor fi decisive pentru ceea
ce se va întâmpla cu PNL în urmă�
torii ani. Dacă liberalii se vor gândi
doar la împărțirea func țiilor și vor
neglija actul politic, PNL va scădea
drastic în sondaje, iar alegerile din
2024 se vor transforma într�o mi�
siune imposibilă. Cu efecte ușor de
anticipat. Dacă însă mai�marii par�
tidului se vor gândi de zece ori 
înaintea unei decizii�limită, atunci
partidul mai are o șansă, iar 
căderea se va amâna spre finalul

guvernării, adi că înaintea scruti�
nului de pes te patru ani.

În momentul de față, PNL
pare mai puțin preocupat de vii�
tor, ținta numărul unu fiind îm �
părțirea funcțiilor. Cumva e și
firesc să se întâmple asta. Oame�
nii din teritoriu sunt nerăbdători,
doar n�au tras doi ani la jugul
electoral pentru a vedea în final
cum funcțiile se pierd una câte
una. PNL nu mai este în situația
de dinainte de 6 decembrie, când
avea întreaga putere în mână. Lu�
crurile sunt greu de acceptat în
interiorul partidului, dar așa�i
când ești în coaliție, tortul se fe�
liază, nu te mai înfrupți singur.

O a doua iritare în interiorul
PNL este legată de pierderea man�
datului de parlamentar de către
unii oameni care se vedeau deja cu
sacii în căruță. PNL a luat doar vreo
25 la sută la scrutinul din 6 decem�
brie, cu vreo 5�7 puncte mai puțin
decât scorul anticipat de boierii li�
berali. Iar punctele astea înseamnă
câteva zeci de parlamentari în
minus. În multe filiale s�au acumu�
lat frustrări, supărări, iar toate
aceste lucruri ar putea răbufni la
congres, dacă oamenii respectivi

nu primesc func ții care să le satis�
facă nu doar orgoliul, ci să le asi�
gure și liniștea financiară pentru
următorii pa tru ani.

La cum arată acum lucrurile,
bătălia la congres se va da între Lu�
dovic Orban și Florin Cîțu. Adică
între actualul șef al partidului și
actualul premier. Dacă Florin Cîțu
nu ar conduce guvernul, atunci
Orban ar avea prima șansă, dar
poziția de la Palatul Victoria îi
oferă premierului puteri sporite în
bătălia internă de partid. Cîțu nu e
nici pe departe marele favorit, are
doar ascendentul funcției de pre�
mier. Pentru el va conta și ce vor
face primarii liberali, în special in�
fluenta falangă ardeleană.

Întrebarea este ce vrea Ludo�
vic Orban și ce va face șeful libe�
ral. Dacă decide să candideze, iar
în partid apele se mai liniștesc
după scorul dezamăgitor din 6
decembrie, atunci Orban e favo�
rit. Multe filiale sunt conduse de
fidelii lui Orban, dar, dincolo de
forța liderului în funcție, Ludovic
Orban e bine înfipt și la baza par�
tidului, nu de ieri, de azi, ci încă
de acum 10 sau 15 ani.

Liberalii ar trebui totuși să se
întrebe nu ce e mai bine pentru
Orban sau pentru Cîțu, ci care e
soluția sănătoasă pentru partid.
Mai poate fi Ludovic Orban loco�
motivă pentru PNL? Nici n�a fost
vreodată. Orban a beneficiat doar

de val, dar nu este liderul care să
aducă puncte suplimentare pentru
PNL. Cu toate acestea, liberalii ar
greși dacă l�ar marginaliza, dacă 
l�ar pune la colț sau i�ar oferi o
poziție minoră în cadrul partidului.

PNL are nevoie de reformă ca
de aer. PNL seamănă cu un partid
obosit după atâtea bătălii electo�
rale, iar strategii liberali ar trebui
să țină cont că forța lui Klaus Io�
hannis se va diminua, iar actualul
președinte nu va mai avea cum
să�i ajute la scrutinul din 2024.
Cum se spune, PNL trebuie să se
gândească la faptul că vine mo�
mentul în care va face politică pe
cont propriu și va trebui să pregă�
tească noua garnitură cu care să
atace cele patru rânduri de ale�
geri din 2024.

Congresul din acest an va in�
dica fie un nou început pentru
PNL, fie va însemna ascunderea
problemelor sub preș și amânarea
luării unor decizii curajoase. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Orban sau Cîțu?
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Nu știu cum sunt alți
iubitori de muzică
rock, dar eu, dacă
timp de aproximativ 
o lună nu ascult un
disc, un concert sau
măcar o piesă Pink
Floyd încep să devin
nervos, văd neclar,
mă asaltează temeri
fără sens, mă doare
capul, îmi tremură
corpul de parcă aș fi
intrat în comă
alcoolică, deși n-am
băut nimic. 

Lumea îmi pare deodată strâmbă,
oamenii se preling pe retina mea
ca umbrele în filme de groază, lu �
crurile explodează, viermii abun �
dă, cârduri de ciori mă studiază
de pe gardurile înconjurătoare,

plutoane de soldați veghează la
poartă, precum armata de tera �
cotă a nu știu cărui împărat
chinez mort acum câteva mii de
ani. Sunt dependent de muzica
pinkfloydiană așa cum e lotusul
de apă, oaia de iarbă, câinele de
os, automobilul de carburant,
drogatul de seringă și politicianul
de minciună. Să scap de toate
astea, e simplu: îmi pun vinilul,
CD�ul sau blu�ray�ul cu indife �
rent care titlu Pink Floyd, după
inspirația de moment și coperta
nimerită de mâna căutătoare în
raft. Și nu trece prea mult de când
acul microline al dozei pick�up�
ului sau raza de laser a playerului
mângâie suprafața opacă a dis �
cului, că asupra mea pogoară, ca�n
viziunile sihaștrilor, harul divi �
nității trimis nouă prin osâr dia
celor patru, cinci sau câți oameni

vor fi participat la înregistrarea
sonoră, mai toți convinși că fac o
treabă oarecare, nu capodopere
(cum zicea unul dintre ei, cu
modestie jucată). 

Nu m�aș fi aventurat, totuși,
să vă propun spre vizionare spec �
tacolul imortalizat pe blu�ray�ul
Delicate Sound of Thunder (2020,
Pink Floyd Records) dacă re�re�
editarea lui nu s�ar fi făcut – în
sfârșit! – la o calitate ire pro șabilă.
De câte ori revăd coperta cu indi �
vizii îmbrăcați în becuri electrice,
mă cuprinde o nostalgie furioasă.
Greu să�mi alung din minte,
inimă și suflet frustrarea trăită în
toamna lui 1989, când am ținut în
mâna tremurândă și�am ascultat
năuc versiunea rusească a dis �
cului, editată pe două LP�uri de
Me lodia, casa de producție mos �
covită care nu făcea compromi �
suri calitative. 

Așa credeam atunci, neavând
termen de comparație. În fapt,
după cum am înțeles mulți ani
mai târziu, calitatea era modestă
și se datora materialului folosit
pentru vinil, nu muzicii în sine.
Însă furia mea venea din con �
statarea că la sovietici se puteau
publica asemenea discuri, iar la noi
ba. Îl înjuram pe Ceaușescu,
suspect de toate relele care loviseră

țărișoara. Acum știu că orice
import oficial de discuri străine
(de editare nu mai zic!) tăia ma �
caroana câtorva șnapani care
distribuiau aceleași materiale,
piratate fără probleme pe benzi și
casete magnetice, afaceri soldate
cu averi consistente. 

Videocaseta cu elegantul con �
cert a ajuns și la mine tot în
aceeași toamnă, și tot piratată.
Imediat după regruparea decem �
bristă, când s�a dat voie la orice
import, n�am ratat nici una dintre
variante, chiar dacă ulterior am
renunțat la toate. 

Întâi am obținut prin schimb
versiunea audio pe un CD dublu,
original, fabricat în Olanda (de
unde a și fost furat de voiajorii
noștri specializați în muzici).
Concertul video a apărut pe la
finele mileniului, înghesuit pe un
DVD cu un singur strat, de niște
băieți întreprinzători de dincolo
de Nistru. 

Ulterior, am găsit unul ori �
ginal, căruia nu știu ce�i lipsea, nu
mi se lipea deloc de ochi. Nici
versiunea de anul trecut, binișor
restaurată pe blu�ray în box�set�
ul „Later Years“, greu accesibil ca
preț chiar și dependenților ca
mine, nu e mai convingătoare.
Sincer să fiu, nu credeam că lu �
crurile se vor schimba la prezen�
ta. Chiar discutam cu alți tovarăși
de suferință, că trebuie să fie o
nouă chiftea, marca Gilmour. Ei
bine, recunosc evidența: este o
apariție exemplară, video și au �
dio! Nota 10. SDC

Sevraj 
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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O colegă de breaslă, bună cunos�
cătoare a limbii ruse, a postat 
pe rețelele de socializare o
informație cutremurătoare. 

La Teatrul de Artă din Moscova, în
timpul unei reprezentații de săp�
tămâna trecută, în secvența când
mașina de zăpadă ar fi trebuit să
lanseze de sus fulgi mari și albi,
pentru sporirea efectului de final,
a lansat în schimb cuie! Din feri�
cire, protagonista, Sophia Ernst,
soția directorului unui important
canal de televiziune rusesc, nu a
pățit nimic, dar echipaje de la
ambulanță și poliție au venit ra �
pid pentru a acorda prim�ajutor
și a cerceta întâmplarea. Până la
finalizarea anchetării incidentu�
lui și comunicarea oficială a con �
cluziilor bazate pe probe, spe cula �
țiile au mers pe ideea unor adver�
sari ai soțului actriței care ar fi
dorit să îi transmită acestuia un
avertisment. 

Incidentul, îngrozitor în toate
detaliile, mi�a readus în minte
obișnuințe altădată destul de
frecvente în variantele lor nevino�
vate. Odinioară actorii își făceau
poante între ei, la cabine, în culise,
adică lipeau recuzita colegilor de
distribuție cu clei, le stricau fer�
moarul rochiei sau slăbeau in �
tenționat cusăturile, pur și simplu
pentru a�i pune în situații compli�
cate și a urmări cum reac ționează

în văzul spectatorilor când, de
pildă, paletele evantaiului nu se
mai deschideau ori sabia cu care
trebuia să se dueleze nu mai ieșea
din teacă. 

Privite din afară, ele pot pă �
rea gesturi copilăroase prin amu�
zamentul pe care�l declanșează în
echipă, dar pe fond sunt puțin
răutăcioase și, mai grav, pot avea
efecte nefaste. Din fericire, cabi�
nierele care au în fișa postului
tocmai starea bună a costumelor
și a recuzitei se îngrijesc prin ve�
rificare ca elementele unui spec�
tacol să fie acolo și așa cum
trebuie. Tot ele sunt gata să inter� 
vină în timpul reprezentației dacă
accidental survine vreun inci�
dent, cosând rapid un nasture, un
tiv, înlocuind un obiect scenic cu
funcționare viciată, fără ca publi�
cul să sesizeze. 

EXCEPȚIILE NESĂNĂTOASE 
SE CER DESCURAJATE

Stăpânirea de sine a actorului, ca�
pacitatea lui de a improviza sunt
paleative. În prezent, disciplina
profesională și obligațiile care re�
zultă constituie un cod nescris
asupra căruia se insistă încă din
anii de studiu, așa că practicile
nesănătoase ambalate în straie de
glumă inocentă sunt pe cale de
dispariție în cea mai mare parte a
lumii. Iată, însă, că uneori, pasiu�
nea exacerbată atinge forme abe�
rante. Iar excepțiile nesănătoase
se cer descurajate prin dezvăluire
și sancționare imediată.

În această idee, mi�am amin�
tit de ancheta jurnalistică a „The
New York Times“ de acum câțiva
ani, în 2013, care relata cu mărtu�
rii și argumente că la un alt
așezământ canonic, Bolșoi, se dez�
voltase o mini�industrie profita�
bilă care exploata dorința de
celebritate cu orice preț. Era cam

în perioada când directorul artis�
tic al baletului moscovit fusese
atacat în stradă, aruncându�i�se
în față acid! O situație cu resor�
turi înclinând spre patologic, care
a șocat comunitatea artistică in �
ter națională. Documentarul Bol�
shoi Babylon (2015) vorbește
chiar despre asta.

La Bolșoi funcționa de ani de
zile impecabil și cu binecuvânta�
rea direcțiunii o afacere subte�
rană de gestionare a aplauzelor.
Roman Abramov era șeful unei
rețele care fructifica pecuniar ne�
voia de adorație a balerinilor și de
performanță publică a manageru�
lui. Abramov lua legătura cu
prim�soliștii trupei, de regulă
prin intermediul mamelor, și, în
schimbul unor beneficii, așeza
strategic în sală femei de vârstă
mijlocie cu misiunea să declan �
șeze ropote de aplauze în mo�
mente convenite anterior. Pentru
secolul XXI e o bizarerie, dar
aplaudatul controlat era o modă
occidentală până pe la începutul
secolului XX, dispărută pe mă�
sură ce publicul a evoluat și nu
mai poate fi păcălit astfel. 

UN FAN AL ARTELOR
SPECTACOLULUI

Ancheta ziarului american evi �
denția motivele lui Abramov și ale
celor de la Bolșoi:aviditatea de suc�
ces comensurat prin amploarea
aplauzelor; răgazul de câteva se�
cunde suplimentare pentru un res�
piro util evoluției în secvențe
ulterioare, mai solicitante; alterarea
stării de concentrare a unui concu�
rent. O tuse puternică, prelungită,
lansată pe un fond de liniște sau de
intensitate afectivă, închiderea ori
deschiderea zgomotoasă a poșetei,
o monedă căzută pe o suprafață re�
zonantă, un râs zgomotos devin
perturbatoare fără antidot. 

Gazeta de peste ocean docu�
menta o cutumă de joasă factură,
care nu are nimic în comun cu va�
loarea și cu standardele critice.
Rolul lui Abramov era să „admi�
nistreze aplauzele și ovațiile pe
baza unui acord secret cu baleri�
nii, folosind rețeaua care lucrează
pentru el, dispersată în sală în lo�
curi cheie. Colaboratorii acceptă
și profită din plin – pe de o parte
din pasiune, pe de altă parte pen�
tru bani, iar acest comerț cu
aplauzele are deja o istorie de ani
întregi; ocazional, afacerea poate
lua forme urâte, de răzbunare“,
scria publicația americană. 

Culmea e că Abramov era cu�
noscut de multă lume din sfera ar�
tistică moscovită, care, foarte
probabil, apelase la serviciile lui
neortodoxe. Ba era chiar respec�
tat, susține autoarea articolului, la
antract fiind salutat reveren țios

de mulți dintre spectatori. Alții
decât „angajații“ săi! Abramov e
un fan al artelor spectacolului.
Conform propriilor declarații,
anual asistă la peste 300 de re �
prezentații, adică aproape zilnic.
O medie pe care nu o ating nici
măcar criticii teatrali. Prin re �
țeaua sa de influenceri, el benefi�
cia de circa 28�30 de bilete de
favoare la fiecare spectacol „comi �
sionat“ astfel. Se pare că busines�
sul era și pe placul instituțiilor
respective, care�și augmentau
reușitele și prin densitatea bătu�
tului din palme și frenezia bravo�
urilor. Întreprinzătorul rus miza
pe elementul de contagiune tipic
psihologiei mulțimilor, la care,
când ne aflăm în fotoliile de spec�
tatori e bine să avem grijă. Ca să
evităm manipularea colectivă și
să menținem aplauzele în rostul
lor firesc. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când pasiunea naște forme aberante

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITORUL VASILE ERNU

„Istoria celor învinși 
e mai spectaculoasă decât 
cea a învingătorilor“

FLORIN DUMITRESCU

Vasile, ai fost anticomunist în
tinerețe, în anii ’80-’90, dar nu
faci din asta un titlu de glorie.
Dimpotrivă, azi privești episodul
ca pe un fel de boală de copilă-
rie. În schimb, ai reușit să-i
întărâți pe cei mai zeloși
anticomuniști din România,
printr-o poziționare critică față
de marile directive pro-capita-
lism, pro-liberalism și pro-„ca-
afară“ din politica mainstream.
De ce nu vrei să cazi la pace? 
N-ar fi fost simplu să-ți iei certi-
ficatul de bună purtare și s-o
duci bine, acolo, cu elitele?

Acum am terminat o carte, Sălba�
ticii copii dingo despre adoles �
cența mea din anii ’87�’89: cartea
adolescenței. O perioadă a naibii
de interesantă. Pe de o parte
adolescența, schimbările majore
în viața unui copil, pe de altă parte
transformările imense în cadrul
URSS. Comunismul se dizolva, Im�
periul se năruia, copii se maturi�
zau. Astăzi regândesc acea epocă
și am o perspectivă diferită față de
acum treizeci sau chiar față de
acum zece ani. Pe de altă parte, vin
dintr�o tradiție complicată – am
crescut într�un soi de chibuț radi�
cal antisovietic, cum am povestit
în Sectanții. Adică sunt educat de
un soi de rabini creștinați și de
atei sovietici, dar buni pedagogi.

Cred că a fi anticomunist are
sens doar în comunism, așa cum

a fi împotriva puterii, a critica
puterea azi – e clar că îți impune
să definești care e puterea hege�
monică actuală. Care e? Capita�
lismul, clar. Ăsta este jocul firesc
și normal al unui om care gân �
dește și face din asta o practică
de viață. A fi azi anticomunism, la
treizeci de ani de la dispariția co�
munismului, e un banal oportu�
nism, fie cu scop comercial, fie
conjunctural. Sau o deviație stra�
nie – e ca și cum ai lupta azi cu
ereziile dispărute în Evul Mediu.

Eu sunt interesat să înțeleg
anii ’80 și anii ’90, ca să pot în �
țelege actualitatea mai ușor– tre�
cutul se leagă mult cu actuali�
tatea: trecutul e nepermis de mult
prezentul nostru. 

După Sălbaticii copii dingo,
pregătesc o istorie axată pe anii
’90, despre Generația canibală. Ce
s�a întâmplat cu noi în această
tranziție dementă? Va fi ceva dur:
despre o societate care se caniba�
lizează. Copiii dingo încep să se
mănânce între ei.

O altă teză a ta în răspăr cu opi-
nia oficială privește educația. În
timp ce toți vectorii de putere
încearcă, de treizeci de ani în-
coace, reformarea învăță -
mântului, tu te-ai exprimat pen-
tru continuitate și previzibilita-
te în educație. Toți miniștrii
Educației s-au reformat și re-re-
format unii pe alții, dar au con-
cordat în privința nevoii de re-
formă. Tu reușești să îi contra-
zici pe toți la un loc. Cum așa? 

Știi care este cel mai urât cuvânt
în Rusia postcomunistă? Cuvân�
tul „liberal“. El trezește supărare,
furie, resentimente mai ceva de �
cât „stalinist“, „fascist“ sau „bolșe �
vic“, pentru că e asociat cu epoca
’90, numită „liberală“, pe care po�
porul o asociază cu descompune�
rea statului, foame, umilință, cri �
minalitate, banditism și tot răul
pe care și�l amintește. Epoca
abandonului total – iadul social e
în anii ’90 pentru ei. 

La noi e cuvântul „reformă“.
Oamenii îl asociază cu catastrofa:
pentru că tot ce a însemnat la noi
reformă s�a terminat prost pentru
popor. De la reforma economică
la cea agrară și socială. Când un
politican spune vom veni să fa �
cem reforme, poporul traduce
„vor veni să ne mai tragă o țeapă“.
Reforma la noi e drumul spre
noul Infern social.

Cu educația lucrurile sunt și
mai complicate, ea urăște cel mai
mult „reforma“ – schimbarea.
Educația în sine este un lucru
destul de conservator, se constru �
iește greu, dar se și distruge greu.

Are nevoie de stabilitate și schim�
bări puține: ea se bazează pe nor �
me clare, deloc confuze, repetiție,
învățare și exersare. Și investiții
de lungă durată în infrastructură
și resurse umane. Pedagogi buni
nu poți face precum agenți de
vânzări sau publicitate. Creativi�
tatea, gogorița trendului educativ
actual, este un rezultat, nu un
punct de pornire. Tot acest exces
actual de joc, plăcere și lipsă de
stres în educație e periculos. Eu
cred că educația are nevoie de
efort, de anumită muncă, de anu�
mită rigoare. Nu poți să înveți se�
rios să cânți la un instrument fără
efort – la fel și cu matematica.
Plăcerea și creativitatea sunt re�
zultat al muncii, efortului. Așa și
apreciezi ceea ce produci –
cunoști prețul.

La fel, nu cred în educația
axată pe utilitate. Educația este
despre viață, nu despre piață.
Educația se ocupă să construiască
condiții pentru a fi un om cu un
set de cunoștințe universale și
fundamentale. Înveți matematica
pentru contabilitate? Nu, ci pen�
tru dezvoltarea ta, a unui fel de a
înțelege lumea. Dacă am învăța
numai lucruri „utile“, am scoate
multe materii precum muzica,
desenul și chiar sportul. Mi se
pare foarte riscantă credința
enormă în ustensile, de ce să știi
să socotești când ai calculator, de
ce să știi date dacă ai Google. E
total fals: educația e ceea ce ră�
mâne când ești singur, e ceea ce
rămâne când uiți totul. Ca să cauți
pe Google trebuie mai întâi să știi

L-am prins pe Vasile Ernu între reeditarea unui bestseller
din Mica Trilogie și redactarea unui serial despre șah pentru
„GSP“; între surpriza de a-și vedea cartea Bandiții răsfoită 
de un rapper moldovean într-un recent videoclip și graba
procurării de ingrediente pentru ceaunul de peste câteva

zile din Londohome. „Ai văzut trailerul pentru Sălbaticii
copii dingo?“ Îmi trimite linkul de pe YouTube. „Bravo,
Vasile, ai un trailer pentru următoarea carte. Acum, hai 
să fim capitaliști până la capăt și să-i facem și un teaser!“, 
îi zic. Și am dat drumul înregistrării.
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ce cauți și de ce. Google e util doar
pentru cei ce deja știu.

Antropologul Vintilă Mihăilescu
ținea mult la tine și te aprecia
pentru că, asemeni lui, ți-ai asu-
mat rolul de intelectual public,
angajat în marile deliberări ale
cetății. Toate bestsellerurile tale
par să îndeplinească misiunea
unui umanist angajat în activa-
rea reflecției sociale. Și, în plus,
au o viziune antropologică pe
care însuși maestrul nostru ți-o
recunoștea. Azi resimțim lipsa
Profului și avem sentimentul
acut că este de neînlocuit. Par-
că, totuși, cultura noastră are
nevoie de un intelectual public
cu un profil moral similar, care
să îndeplinească acel rol rabinic
de echilibrare a tensiunilor și de
căutare cumpătată a rezolvări-
lor. Ce zici, te încumeți să încalți

cizmele lui Vintilă?

Ne lipsește mult domnul profesor.
Vintilă avea câteva calități foarte
rare: pe lângă faptul că era un pe�
dagog excepțional (în sensul acela
că, dacă treci pe lângă el, nu rămâi
neatins, neschimbat), mai era un
liant bun între diverse lumi care,
aparent, nu se intersectau. El le
unea, le punea în legătură. Și
darul lui de antropolog: de a privi
lumea în „locurile neînsemnate“,
pentru a dezvălui sensurile prime.

Eu nu am studiat antropolo�
gie, chiar dacă am citit și citesc
mult din acest sector. Cred însă că
un scriitor bun, dacă nu poate să fie
și antropolog, atunci ar trebui să se
lase de meserie. A fi scriitor asta
presupune: să poți să asculți, să
poți să observi și să vezi sensurile
și importanța lucrurilor mărunte,
a detaliilor, a semnifica țiilor din
spate. Un Gogol sau un Caragiale,
printr�o simplă piesă sau schiță, ne
pot dezvălui o lume, o epocă, mai
ceva decât un tratat științific. 

Faptul că Vintilă a văzut în
trilogia mea a marginalilor un
filon antropologic mă măgulește,
cu toate că noi știm că eu fac al�
tceva acolo. Dar eu mereu anunț:
nu fac antropologie, sociologie, is�
torie sau altele din acest gen – nu
fac non�ficțiune, ci docu�ficțiune.
E un gen mai aparte – mult mai
aproape de literatura clasică. 

Povestea cu intelectualul pu�
blic este puțin mai complicată în
actualul context, pentru că avem
o mulțime de mutații și spații tot
mai confuze. Spațiul public s�a
mutat pe online nepermis de mult,
un online nu foarte public. Rețelele
pe care noi activăm cu atâta patos
sunt private și, mai ales, sunt un in�
strumente de marketing, nu spații

de discuție și dialog. Mașinăriile pe
care noi le tratam ca spații publice
și loc de comunicare și dezbatere
sunt de fapt spații profund marke�
tizate și private, de producție de
profit și comerț, spații ale isteriei
emotive, ale unificării, controlului
și uniformizării. Niciodată lumea
nu a fost atât de uniformizată, cen�
tralizată și ușor de isterizat emotiv
și controlat precum acum. De ce?
Din cauza felului în care e con�
struită tehnologia, a felului în care
e privatizată și dependentă cam de
aceleași softuri, centre și meca�
nisme. Probabil că va trebui să lup�
tăm pentru un soi de de�pri �
vatizare (ca să nu speriem cu acel
cuvânt – naționalizare) a interne�
tului și a unor rețele – ca ele să de�
vină bun public, precum aerul,
resursele naturale, apa, educația,
cunoașterea, sănătatea. 

La noi problema este lipsa
acestor spații publice de reflecție.
Recunosc că de la Universități nu
mai am nici o așteptare, chiar dacă
acolo mai sunt destui oameni
interesanți. Dar ele în sine au deve�
nit strict spații de pro ducție și sunt
construite pe relații de piață – asta
înseamnă moarte pentru univer �
sități, pentru că devin instrumente
în slujba puterii. Dar pot apărea
mici focare oricând. Media trece
printr�o perioadă și mai dură – e
aproape total dependentă de re�
surse și de un public isteric care dă
like și reacționează emoțional. Ade�
vărul nu mai există într�un astfel de
câmp informațional – informația
este un produs de marketing, ade�
vărul – o marfă dependentă de like.

Cum se produc aceste spații pu-
blice autonome într-o cultură
total dominată de market și
spartă mai ales de tehnologia
care te vrea ultra-individualist
într-un spațiu privat? 

Eu sunt adeptul catastrofei –
doar o catastrofă ne mai poate
salva. Și eu cred că suntem în fața
unei mari catastrofe. Cum se va
întâmpla ea e greu de prevestit –
e clar că e legată de economie, re�
surse și natură. Datoria noastră
este asta: să prevestim catastrofa
și să luptăm pentru minimalizarea
violenței. Dacă putem face măcar

cât peștii aceea din acvariu care se
agită înainte de cutremur cu câ�
teva secunde mai devreme, tot e
bine. Să prevestim cutremurul.

Și dacă tot am dat metafora ac�
variului, mai am una. Știi peștii
aceea urâți din acvariu pe care nu�i
vede nimeni, care stau la fund? Pești
sanitari se numesc. Ce fac ei? Curăță
acvariul ca să nu se bâhlească apa,
să se vadă peștii ăia frumoși. Lumea
se uită doar la peștii frumoși, nu la
cei sanitari. Dar sanitarii mănâncă
rahatul peștilor frumoși, strâng gu�
noiul după ei. Acești sanitari sal�
vează ecosistemul, salvează viața.
Asta e treaba noastră, a intelectua�
lilor – să fim pești sanitari, nu VIP�
uri culturale.

Ești tătic, ești povestitor îndră-
git de copii, ești mereu aproape
de tineri. Te-am văzut servind la
bar și rezistând la discuții întregi
cu tineri radical diferiți de noi,
cei de azi, dar și de cum eram
noi la vârsta lor. Ai reușit să di-
bui ce ascunde blazarea lor? Ai
idee cum își vor amenaja ei vii-
torul, după ce noi am eșuat să le
garantăm o societate echitabilă,
a șanselor egale?

Da, fac tot soiul de munci sezoniere,
pentru a nu pierde legătura cu
viața. Cu vârsta și cu mica îmbur�
ghezire, ești tentat să te rupi de
unele realități și să trăiești în bule
tot mai mici. Mai există și refugiul
în online, care te rupe de o mulțime
de experiențe foarte importante
pentru ceea ce este omul. Online�ul
te elibereză de corp, dar în sensul
rău – exclude din aria experienței
tale toate elementele fiziologice
care produc în ființa umană o anu�
mită practică și memoria. Cu vârsta,
înțelegi că memoria este legată
enorm de mult de fiziologie:miros,
gust, pipăit. Uiți cum îl chema pe
amicul tău din adolescență, dar îți
amintești anumite mirosuri. On�
line�ul distruge asta.

E o chestiune foarte intere�
santă că noi le reproșăm multe
acestor copii actuali. Însă proble�
mele lor sunt de fapt problemele
noastre nerezolvate, pe care le�am
lăsat lor, pentru că noi nu am fost
în stare să le rezolvam. Ei cumva
sunt rana noastră. Iar noi asta nu

vrem să recunoaștem și o ascun�
dem printr�un soi de furie și
nemulțumire totală. 

În Generația canibală, despre
anii ’90, asta e cumva în subtext –
ce s�a întâmplat cu noi. Ei bine,
acești copii dingo, care au fost do�
mestici, s�au resălbăticit și au de�
venit un soi de lupi și s�au ca �
 ni balizat și s�au devorat între ei în
anii ’90�2000. Acești canibali sufe�
rinzi, tandri și cinici sunt părinții
actualilor copii. Rănile anilor ’90
le�am transferat copiilor noștri.
Avem de dat socoteală. Copiii de
azi suferă de rănile produse de noi.

Ai trăit glasnostul și perestroika
în anii tinereții. Ai trăit tot acel
avânt și toată acea speranță. Ce
s-a întâmplat cu toată acea
energie? Dacă nu s-a irosit, în ce
s-a transformat?

Asta cumva sunt temele următoa�
relor mele cărți: Sălbaticii copii
dingo care apare în februarie –
îmi fac un cadou la 50 de ani o
carte dedicată generației mele. 

A fost un fenomen foarte in�
teresant: sfârșitul copilăriei și în�
ceputul adolescenței debutează la
mine cu un sentiment profund că
lumea și istoria s�au oprit. Pla�
neta se oprise, timpul nu mai cur�
gea. Era un soi de stagnare pro �
 fundă. E ca în filmele care se dau
cu încetinitorul. Iar sentimentul
cel mai profund era melancolia. O
melancolie teribilă.

Și brusc ceva se întâmplă:pe�
restroika și glasnosti. Un soi de
declic care pornește istoria, tim�
pul începe să curgă, pământul se
rotește iarăși. Și noi ne turăm mo�
toarele ca niște avioane cu reacție.
Istoria începe să înnebunească –
timpul accelerează nepermis de
tare și pământul sare de pe orbita
lui istorică. Istoria și timpul ex�
plodează, cade comunismul și toți
înnebunim de fericire. Moare o
lume și, în loc de parastas, ca la
orice moarte, noi dansăm pe 

corpul muribund al propriei
noastre istorii. E un sentiment
straniu de tragism, trăit ca o farsă,
ca un carnaval de bâlci medieval.

Atâta energie și speranță
erau în anii ’90, lumea nu a mai
văzuse așa ceva de la Marea
Revoluție rusă sau de la sfârșitul
Marelui Război Mondial. Eram ca
în transă. Stăteam la marginea is�
toriei – secolul XX apunea – și
priveam cu atâta optimism seco�
lul XXI, încât credeam că vom cos�
turi totul radical nou și perfect.
Aveam sentimentul că putem face
orice și totul ne va ieși – putem
sări de pe planeta Pământ direct
pe planeta Marte fără navă. Eram
niște semizei. Am fi putut deveni
orice și nu am devenit nimic. Am
căzut în abis crezând că zburăm.

Ce s�a întâmplat cu noi? Cu
generația noastră? Ce s�a întâm�
plat în această tranziție dementă
spre nicăieri? Asta e o temă dure�
roasă la care încep căutarea unui
răspuns în Sălbaticii copii dingo,
dar la care voi răspunde în urmă�
toarea carte, Generația canibală.
Am un șir de supoziții, am o
mulțime de povești. Noi clar că am
înfrînt – eu cred că de două ori am
fost înfrânți de istorie. Noi suntem
valoroși prin istoria înfrângerii
noastre. Datoria noastră e să ne po�
vestim înfrângerea, să depunem
mărturie despre ea. Corpurile
noastre sunt pline de răni, dar noi
ascundem asta. Eu cred că datoria
generației noastre e să umble cu
rănile la vedere – să�și arate rănile
ca pe niște medalii ale unor mari
bătălii pierdute definitiv. Nu tre�
buie să ne rușinăm de acest lucru.
Istoria celor învinși e mai spectacu�
loasă decât istoria învingătorilor.

De ce spui „dublă înfrângere“?
Mie nu-mi iese decât o înfrânge-
re unică, cea a tranziției eșuate.
Care ar fi a doua?

Asta voi explica în următoa�
rea carte! SDC

Eu sunt interesat să înţeleg anii ’80 și
anii ’90, ca să pot în ţelege actualitatea
mai ușor– trecutul se leagă mult cu ac-
tualitatea: trecutul e nepermis de mult
prezentul nostru.
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Laureatul Premiului Goncourt
2020 este scriitorul Hervé Le Tel-
lier pentru romanul L’Anomalie,
obţinut cu opt voturi din zece. Din
cauza pandemiei, ceremonia a
avut loc prin videoconferinţă, fapt
ce nu i-a împiedicat pe membrii
Academiei să-și exprime pe rând
argumentele alegerii, insistând
asupra originalităţii subiectului și a
amestecului reușit de genuri lite -
rare, de la SF la roman psihologic
sau de spionaj. 

DAN BURCEA

Întrebat dacă se aștepta la acest
premiu, autorul, care apare pe
ecran însoțit de editorul său An�
toine Gallimard, răspunde „Nu,
deloc“, mărturisind chiar că a dor�
mit cât se poate de bine în noaptea
dinaintea acestui 30 noiembrie
2020. Cei care îl cunosc pe Hervé
Le Tellier știu că se pot aștepta la
orice fel de întorsătură retorică
menită să le deturneze atenția de
la realitatea de sub ochii lor. 

Iată de ce se impune o mică
paranteză preliminară pentru a
spune câteva cuvinte despre apar �
tenența autorului la grupul lite�
rar Oulipo al cărui președinte
este din 2019. Sigla este acroni�
mul mișcării L’Ouvroir de littéra�
ture potentielle (Atelier de lite� 
ratură potențială), fondată la
Paris la mijlocul secolului XX și
numărând în sânul ei nume ca
Raymond Queneau, Italo Calvino
sau Georges Perec. Linia estetică
a acestui grup vizează să impună
scrisului anumite constrângeri de
ordin retoric, cum ar fi lipograma
(nefolosirea unei litere sau a unui
grup de litere, cum La Disparition
de Georges Perec nu conține vo�
cala „e“), iar narațiunii limite cum
ar fi cele ale paradoxului, ale con�
strângerii sau tensiunii narative.
L’Anomalie le cultivă pe toate
acestea, mai ales prin amestecul
foarte reușit de genuri și trans�
gresarea limitei „convenționale“ a
ficțiunii, inspirându�se fără ezi�
tare din filosofia suedezului Nick
Bostrom, teoreticianul coabitării
dintre spiritele biologice și cele
simulate. 

Acestea fiind zise, ne putem
îmbarca la bordul avionului
Boeing 787�8 al companiei Air
France cu 230 de pasageri la bor�
dul zborului AF006 Paris – New
York. Suntem în iunie 2021. Tur�
nul de control de pe Aeroportul
JFK primește un mesaj pentru o
aterizare de urgență din partea pi�
lotului David Bernard Markle:
avionul a trecut printr�o zonă de
turbulență, grindina a provocat
avarii fuzelajului, iar electricitatea
din aer a scos din circuit toată apa�
ratura de navigație. Apare un ofițer
din armata SUA, care preia ope �
rațiunea. Ceea ce îl interesează este
să stabilească cât mai precis iden�
titatea comandatului Markle, fapt
ce riscă să�l agaseze pe acesta din
urmă, mai îngrijorat de sigu ranța
pasagerilor decât de arborele său
genealogic. Avionul este până la
urmă obligat să aterizeze la o bază
militară în New Jersey.

Cum se explică toată această
procedură incredibilă și compli�
cată care ignoră regulile elemen�
tare ale aviației civile și de ce e
nevoie de intervenția armatei
când este vorba de o aterizare de
urgență? Un avion identic, cu
aceeași origine și aceeași desti �
nație, cu același echipaj și aceiași
pasageri, cunoscând aceleași pro�
bleme și în aceeași zonă, aterizase
de urgență la aeroportul JFK cu
106 zile înainte, în data de 10 mar�
tie. În hangarul unde se află

acum, pasagerii au deci câteva
luni mai mult decât cei din mar�
tie, numai că nu sunt aceleași per�
soane, ci dublurile celor dinainte.
Cei din martie își văd liniștiți de
treburile lor, fiecare în familiile
lor, ignorând total această aven�
tură incredibilă. Deocamdată
presa trebuie ținută la distanță,
pentru a se asigura confi den �
țialitatea confruntării dintre pa�
sagerii din iunie și cei din martie.
Până la această confruntare însă
trebuie rezolvată dilema știin �
țifică a acestui fenomen și pentru
aceasta sunt chemați fizicieni și
statisticieni care propun o expli �
cație ce va purta numele de „pro�
tocolul 42”. Se formulează trei
explicații care converg către ideea
că lumea în care trăim nu este
decât o iluzie peste care se supra�
pune o realitate virtuală, codifi�
cată informatic, în care moartea
nu este decât un „end“ scris cu
ajutorul ciberneticii. 

Recunoaștem aici teoria lu�
milor suprapuse a lui Nick Bos�
trom. Romanul de față ridică în
plus mai multe întrebări. Ce s�ar
întâmpla dacă zborul AF 006 ar
reapărea ulterior pe cerul de de�
asupra Coastei de Est a Statelor
Unite? Și ce�ar fi dacă și alte zbo�
ruri s�ar petrece de aceeași ma�
nieră, pe alte meridiane? Ar exista
deci o fabrică de lumi suprapuse
capabilă să lanseze sistematic
copii ale lumilor reale? 

De la roman SF L’Anomalie
trece la psihologic. Autorul alege
un eșantion semnificativ din rân�
dul pasagerilor, făcând din ei per�
sonaje emblematice nu numai
social, dar și antropologic, de la
situația socială la cea familială, de
la convingerile religioase la orien�
tările sexuale etc. Toți pasagerii
„Iunie“ vor fi prin urmare con �
fruntați cu dublurile lor din „Mar�
tie“. Demersul este sensibil și ris �
cant, căci fiecare poate să reac �
ționeze diferit la vederea persoa�
nei pe care o are în față, persoană
care, să precizăm, are același
ADN, aceleași reacții, aceleași
amintiri, același parcurs de viață,
singura diferență fiind doar cele
106 zile în plus pe care o au pasa�
gerii „Iunie“. Cum vor reacționa, de
pildă, cele două femei celibatare al
căror copil, rămas acasă la Paris, se
trezește cu două mame? Dar copi�
lul lor, pe care o va recunoaște și
accepta drept mamă? Și ce se va
întâmpla cu arhitectul căruia i se
diagnosticase un cancer în ultimul
stadiu? Va muri între timp, va rea�
părea în iunie? 

Personajul cel mai stupefiant
din această listă este însă scriito�
rul Victor Miesel. El este cel care
în timpul zborului din martie a
scris romanul L’Anomalie, o proză
metaforică, o sumă de notițe mis�
terioase conținând fraze al căror
sens va fi înțeles de�abia după al
doilea zbor: „Există un lucru 

admirabil care depășește întot�
deauna cunoaș terea, inteligența și
chiar geniul, acesta este neîn �
țelegerea“. Desigur, ultimul cuvânt
nu trebuie luat în sensul de deza�
cord, ci de incapacitate a ființei
umane de a descifra secretele
lumii sau ale lumilor fizice. Perso�
najul său pune însă și o altă pro�
blemă în economia narațiunii de
față. Ajuns la New York în martie
pentru a primi un premiu de tra�
ducere, Victor Miesel se sinucide.
Faptul că semnase cu numele or�
tografiat altfel, Victør Miesel, nu
face din el două ființe separate.
După dis pariția lui, romanul Ano�
malia va cunoaște un mare succes.
Devenit celebru, cum vor accepta
admiratorii săi întoarcerea lui din
lumea de dincolo? Va fi el, pe de
altă parte, tentat să se sinucidă
încă o dată?

Dintr�o dată, postulatul for�
mulat de filosofi, ca Paul Ricœur
de exemplu, că orice individ este
o narațiune personală, identifi�
cându�se și construindu�se prin
limbaj ca „poveste de sine“, acest
postulat este răsturnat aici prin
această duplicare identitară într�o
lume perfect suprapusă, mai mult
decât o lume paralelă, o copie 
narativă. 

Privit din acest punct de ve�
dere, romanul lui Hervé Le Tellier
reține atenția prin particulara și
destabilizanta sa originalitate.
Din acest punct de vedere, doc�
trina oulipiană a creației particu�
lare, neașteptate, surprinzătoare
este ilustrată cu brio de un scriitor
puțin cunoscut până acum de pu�
blicul larg, dar care va marca cu
siguranță peisajul literar din acest
an. Cititorilor sceptici în fața ideii
de lumi suprapuse le reamintim
că de curând fizicianul Roger Pen�
rose, Premiul Nobel pentru fizică
2020, vorbește de „o cosmologie ci�
clică conformă“, care ar dovedi că
o altă lume și un alt univers au
existat înainte de ale noastre. 

Suspansul este departe de a
se stinge așa ușor, după cum se
vede... SDC

Hervé Le Tellier, L’Anomalie, 
Editura Gallimard, Paris, 2020, 

336 pagini 

Un scriitor oulipian obține pentru
prima oară Premiul Goncourt 
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Nu vom uita prea repede Con�
certul de Anul Nou 2021, pentru
prima dată în istorie fără specta�
tori în sala de aur de la Musikve�
rein, dar cu un remarcabil
speech al dirijorului Riccardo
Muti: „Muzica nu este doar o pro�
fesie, este o misiune, iar cultura,
unul dintre elementele primor�
diale pentru o societate mai
bună!“. Și, bineînțeles, o nouă
dispută pe tema diversității în
orchestra de la Viena. 

LA SPERANZA

La capătul unui an pandemic, ce�
lebrul concert de la Viena cu
marșuri, polci, galopuri și valsu�
rile dinastiei Strauss trebuia să
aibă loc. Cu istoric nazist, COVID�
19 sau nu, cu public sau fără, în
carantină totală sau parțială, Con�
certul de Anul Nou de la Viena tre�
buia neapărat să se întâmple, ca în
fiecare an din 1939. Pentru Filar�
monica vieneză pur și simplu nu
exista o altă opțiune. Deși totul
părea împotrivă: în 26 decembrie
Austria reinstituise pentru a treia
oară carantina totală, orașul era
pustiu ca într�un film horror, iar
scenariul genial cu aplauze online
la finalul celor două părți părea
riscant pentru o transmisiune cu
destule provocări tehnice. Dar or�
ganizatorii au făcut eforturi
supraomenești pentru ca acest
concert să aibă loc, ca de fiecare
dată, pe 1 ianuarie, de 82 de ani.
Odată cu începerea repetițiilor
din decembrie, nimeni nu a mai
intrat în clădirea Musikverein fără
rezultat negativ la testul covid din
aceeași zi, întreaga orchestră, tot
personalul tehnic�administrativ și
dirijorul fiind testați în fiecare
dimineață. Acesta e motivul pen�
tru care membrii Orchestrei Filar�
monicii din Viena au cântat fără
mască pe 1 ianuarie 2021. 

MAESTRO MUTI 

Marele dirijor italian a ținut ferm
totul în mână, cu toată atmosfera

bizară (eu voi vota mereu pentru
seniori la pupitrul concertului!).
Din ediția 2021, una dulce�amară,
rămânem cu interpretări eferves�
cente la partituri straussiene con�
sacrate și câteva memorabile pri� 
me audiții – în fiecare an mă în�
treb câte valsuri și polci au scris
de fapt membrii dinastiei Strauss,
în special Johann junior, dacă or�
ganizatorii găsesc de fiecare dată
muzici care nu s�au cântat nicio�
dată la un Concert de Anul Nou?
Conform tradiției, Riccardo Muti
a ales și lucrări semnate de con�
temporani ai familiei Strauss, anul
acesta, partituri de Carl Zeller,
Karl Komzák și Carl Millöcker.
Pentru o tușă specială, à l’ita�
lienne, în special uvertura la ope�
reta Poet și țăran de Franz von
Suppè, dar și Neue Melodien�
Quadrille în care Johann Strauss�
fiul citează teme din Rigoletto, La
traviata, Il trovatore, Lucia di
Lammermoor, La fille du régi�
ment și din La sonnambula. Des�
pre cele două partituri, Muti
crede că sunt un exemplu pentru
îndelungata relație dintre Italia și
Austria, une ori conflictuală, une �
ori cordială, dar o dovadă certă că
încă din secolul 18 muzicienii au
reușit să unească Europa mai

mult decât au făcut�o politicienii. 
Născut la Napoli în 1941, Ric�

cardo Muti va împlini în luna iulie
80 de ani. Din cauza măsurilor spe�
ciale impuse de pandemie, organi�
zatorii nu au putut să�i ofere un
buchet special de flori. Va rămâne
însă, cu siguranță, în memoria noas�
tră, remarcabilul mesaj adresat de
maestrul italian, de la pupitrul Fi�
larmonicii vieneze, melomanilor,
muzicienilor și, în special, liderilor
politici ai lumii întregi.

E FILARMONICA 
DIN VIENA 
PREA ALBĂ?

Muzica ne face mai buni, în gene�
ral, dar stârnește și alte emoții:
celebrul trompetist și compozitor
de jazz franco�libanez Ibrahim
Maalouf postează pe 1 ianuarie,
chiar la finalul concertului, un
mesaj pe Twitter în care critică
„lipsa de diversitate etnică a or�
chestrei din Viena, sublimă muzi�
cal“, diversitate de care și orches �
trele franceze sunt „de asemenea
departe“. 

Nemulțumirea jazmanului ex�
plodează în sute de ciripituri, se ri�
dică totodată și problema prezen �
ței doamnelor în orchestra vieneză –

într�adevăr, prima femeie admisă
în Die Wiener Philarmoniker a fost
harpista Anna Lelkes, în 1997. As�
tăzi, simfonicul numără 19 femei
între cei 140 de instrumentiști, nu
chiar grozav, iar reacțiile curg lanț,
pro și contra. 

Dar remarca lui Maalouf și
toată discuția de pe platforma care
urma să�i blocheze conturile lui
Donald Trump nu e pe placul
doamnei Zhang Zhang, prim�vio�
lonistă în Filarmonica din Monte
Carlo: „Poate domnul Maalouf nu

știe: concursurile pentru recrutare
în orchestrele simfonice profesio�
niste se desfășoară în spatele unui
paravan. [...] Artiștii sunt aleși în
funcție de interpretarea lor și NU
în funcție de culoarea pielii/ gen/
etnie“. Violonista îl somează pe
jazman să nu amestece orches�
trele cu politica: „Ai aceeași ne �
mul țumire despre Opera din Bei�  
jing? Despre celebrul grup malian
Tinariwen? Despre grupul de rock
mongol The Hu? Lasă Filarmonica
din Viena în pace! Vrei să cânți cu
ea? Studiază!“.

De�aici lucrurile vor degenera,
se invocă nazism, fascism, sexo�
marxism și rasism institu țional,
odată cu nelipsitele jigniri, atacuri
la persoană, ba chiar și amenințări
între tabere, ca în orice „cherelă“
din social�media, care va escalada
și în presa franceză.

Nu știu dacă Filarmonica din
Viena e prea albă. Se prea poate.
Și nu știu cât va mai rămâne așa,
tradiția libertății de a nu face ca
ceilalți e interpretată ca suprema�
tism alb în evul glorios al corecti�
tudinii politice. Pe mine nu mă
deranjează „prea albul“ atunci când
o orchestră cântă Mahler sau
Strauss jr., așa cum nu mă deran�
jează nici culoarea unei trupe co�
rect diversificate etnic, cu un
trompetist solo care improvizează
genial pe teme levantine. 

Prosit Neujahr 2021! SDC

Concertul de Anul Nou 2021
de la Viena. O ediție istorică,
cu o orchestră încă prea albă

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Ioșca, de Cristian
Fulaș, care va apărea
în curând în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii
Polirom.

– FRAGMENT –

Iar mai apoi, când viforul a încetat
și gerul s�a înmuiat, când norii 
s�au risipit dincolo de fosta graniță
și au lăsat loc pe cer unui soare de
iarnă dureros de strălucitor, când
au ieșit din camera mică și ea a în�
ceput să înțeleagă noua lume pu�
stie în care trăia, s�a arătat un
semn:din cer, într�o noapte, după
ce zăpezile se topiseră și ramurile
înmugurite ale copacilor se ridi�
caseră din nou de sub povara vre�
mii, a început să cadă o ploaie
mare de gheață, o ploaie multă și
ciudată care strălucea în lumină
ca stelele în toiul zilei. Încet, pe
neștiute, lumea întreagă s�a îm�
podobit cu un strat nefiresc de

strălucire, valea a îmbrăcat straie
de sticlă transparentă și lumea
toată s�a preschimbat într�un hă �
țiș de cristal. O lume parcă oprită
atingerii, o lume așezată toată la
vedere și în același timp cu totul
de neatins, în întregime sub câ�
teva degete de gheață transpa�
rentă. Camera lor, camera în care
trăiau, luminată de obicei de mi �
cul și singurul geam de lângă ușă,
s�a luminat din interior în lumina
aceasta nouă și neașteptată și
totul era albastru�verzui, totul era
din cleștar, gheața de pe lucrurile
de afară cucerise și puținele lu�
cruri dinăuntru și le făcuse ca�
sante, sensibile la orice atingere,
diafane. Urâțenia lor nu mai era
atât de năucitoare, urâțenia se fă�
cuse simplitate, stare de grație. Ei
doi, cuprinși de liniște pentru tot�
deauna și învăluiți de această
lume de cleștar care dădea o altă
consistență până și aerului pe
care�l respirau – aer dintr�odată
mai luminos, mai ușor, mai plăcut
la gust și la atingere și la miros –,
au înțeles semnul și și�au spus
asta în privirile lor, fără să îndrăz�
nească vreodată să tulbure minu�
nea cu biete cuvinte care n�ar fi
spus nimic în plus și nici nu ar fi
știrbit acea frumusețe nouă, și nici
când vacarmul obișnuit al motoci�
cletei cu ataș a popii a despicat
dintr�odată ca o furtună liniștea

prelumească a văii, învelind�o în
straturi de mocirlă zgomotoasă, ei
doi nu s�au simțit tulburați în ve�
denia care era viața lor împreună. 

Ioșca a pornit în acea zi la tre�
burile lui, s�a întâlnit cu tovarășii
în jurul obișnuitei sticle de ho�
rincă, iar Ilona a rămas să se îngri�
jească de puținele lucruri care
erau casa lor. Preotul, după ce�și
va fi băut paharul în remorca din
centrul micului sat de barăci, s�a
oprit în dreptul casei lui Ioșca și a
început să�i vorbească femeii ca și
cum dintotdeauna o știa și ea ni�
ciodată nu lipsise de acolo, ca și
cum ar fi cunoscut�o. Era în privi�
rea lui ceva, ceva ce ea cu nici un
chip nu putea numi și cu nici un
cuvânt nu�și putea înfățișa. O
liniște care era dragoste de om. O
bunătate tăcută. Nici o întrebare,
doar siguranța celui care știa. Și
cu acea știință privea parcă în
străfundul sufletului ei, dincolo
de corpul cu care vorbea și de cu�
vintele pe care le auzea. Nu a fost
deci de mirare când, pentru a
doua oară în câțiva ani și știind
foarte bine ce făcea și cum spu�
nea, preotul, dintr�odată, parcă
fără să fi ascultat cuvintele bla�
jine ale femeii, i�a spus: 

— Tu trebuie să știi că Dum�
nezeu e în două forme: unul bun
și unul inferior, drept, dar nu bun,
zis și Demiurg. Iar Dumnezeul cel

bun nu se luptă cu Demiurgul, ci
cu lucrurile lumii acesteia. Și
Răul, în mâinile căruia tu voiai să
te pierzi, e tovarășul lucrurilor și
stă separat în lume sub forma
Diavolului. Trebuie să înțelegi că
lucrurile sunt rele de la sine toc�
mai pentru că sunt ale Diavolului,
păcătoase fiind. Până acum vei fi
trăit în dreptate, Ilonă, tu cu tru�
pul tău. Dar din suflet naște bună�
tatea. Și din dragoste. 

Spunându�i acestea, spunân �
du�i aproape cuvintele pe care i le
spusese și omului ei cu ani îna �
inte, când acela din prea multă iu�
bire voise să�și ia viața, popa a dat
peste cap puținul care mai rămă�
sese în pahar și s�a pornit pe dru�
mul prin pustie, cum – poate
șugubăț, poate nu – numea el în�
toarcerea la schit. Femeia a rămas
nemișcată în fața ușii, în spatele ei
se profilau cifrele care niciodată
nu aveau să fie șterse de acolo,
numărul de inventar al vieții. A
rămas dreaptă și tăcută, privind
în pădurea de peste râu la lucruri
numai de ea știute și înțelese.
Gândindu�se la cele spuse de preot
și deloc mirându�se de știin ța lui,

deși poate ar fi trebuit să se mire.
Poate că altădată s�ar fi întrebat
de unde știa acel om de păcatele
ei, dacă nu o văzuse niciodată
până în acea zi, dar nu se întreba
și în schimb se gândea la cele
spuse și încerca să le înțe leagă, să
facă acele cuvinte să fie ale ei,
parte din ea, înțelegere. În sufle�
tul ei răsuna citania acelui băiat,
răsuna cuvântul „Magdalena“, pe
care acela îl spusese cu o privire
rătăcită, și la acel cuvânt se adău�
gau cuvintele preotului aceluia
care știa totul fără să știe nimic.
Cu privirea pierdută în acea
lume a copacilor și a animalelor,
Ilona a înțeles ce voiseră să spu �
nă cei doi, la atâta vreme distanță
unul de altul și în moduri atât de
diferite. A înțeles și a adăugat
acel lucru la tăcerea ei, a făcut
din el în acea zi trup și zidire, te�
melie pentru o viață nouă pe care
și�o dorise dinainte de a fi și a o
avea ca pe un sfârșit, ca pe o ier�
tare a tuturor păcatelor. Își simțea
sufletul mântuit, în ea nu era
nicio vinovăție, nu�și făcea nicio
mustrare. Așa trebuia să fie, așa
era scris. SDC

Cristian Fulaș –
Ioșca

CARTEA
„În noul său roman, Cristian Fulaș se desparte de biografism și de autenticismul persoanei
întâi, reinventându-se ca povestitor al unei lumi devălmașe, trăind foarte aproape de
natură, interferându-se chiar cu întruchipările ei, tăcând masiv și bând vârtos, acuplân-
du-se frecvent, frenetic, paroxistic. Regăsim marginalitatea, izolarea, decuplarea perso -
najului de sine din prozele anterioare. Regăsim și acuitatea analitică – exersată în mers, 
în flux, fără opriri anume –, dublată acum de un talent evocator și creator de atmosferă.
Nou în acest roman este falsul comportamentism al autorului, aparenta neimplicare în
minuţiozitatea observaţiei, lirismul camuflat în tonul sfătos, sapienţial al relatării. În fapt, în
faptul literar, autorul suplinește tăcerea personajelor sale, asumă conduita lor, scoate în
evidenţă afectele lor primare, dar puternice, sugerează profunzimea trăirilor elementare,
descoperă duioșia din gesturile simple, domestice, prietenia nealterată de conflicte super-
ficiale, suferinţa atroce în faţa pierderii unei fiinţe iubite. Demersul său de fond constă în
dezexotizarea acestei lumi ciudate, circumscrise în ermetismul ei. O lume care ne
amintește de Sadoveanu, de Ștefan Bănulescu, de Gabriel García Márquez, dar peste care
plutește suflul de un patetism discret, bine temperat al autorului nostru.“ (Mircea Martin)
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Marţi, 19 ianuarie 2021, începând
cu ora 19.00, vă invităm pe
paginile de Facebook Cărturești și
Polirom – facebook.com/Carturesti
și facebook.com/polirom.editura –
la o discuţie pornind de la romanul
Vântul, duhul, suflarea de Andreea
Răsuceanu, apărut de curând la
Editura Polirom, și în ediţie
digitală, prefaţă de Paul Cernat.

Vor vorbi, alături de autoare:
Paul Cernat, Bogdan Crețu, An�
gelo Mitchievici

Va modera: Adela Greceanu

„Tragedia unui frontierist,
dispărut în apele Dunării, în
încercarea disperată de a emigra
în anii comunismului, a familiei
lui, traumatizată de incertitudine
și absență, suferința copiilor lip �
siți de dragostea parentală, tran �
smisă de la o generație la alta,
competiția dintre frați pentru
afecțiunea mamei sunt doar câteva
din temele celui de�al doilea ro �
man al Andreei Răsuceanu,

Vântul, duhul, suflarea. Ficțiunea
și documentul se întâlnesc într�o
istorie fabuloasă care coboară
două secole, până în vremea
boierilor antiunioniști, trece, cu
pagini răscolitoare, prin foametea
de după război și prin anii
stalinismului, ajungând în stricta
actualitate. 

Romanul anului 2020, după
părerea mea, Vântul, duhul, su �
flarea o plasează pe Andreea Ră� 
suceanu alături de cele mai pu �
ternice voci ale prozei actuale.“
(Gabriela Adameșteanu)

„...o prozatoare elevată, ma�
tură, ilustrativă pentru câteva
tendințe ale prozei noastre mai re�
cente, scrise de autori (și, îndeo�
sebi, autoare) debutați la deplina
maturitate: atracția retro și «orien�
talo�balcanică» a secolului al XIX�
lea; retrăirea «vârstelor dintâi»,
între un comunism fantomatic și
un postcomunism debusolat; op �
țiunea pentru «romanul de fami�
lie» în cheie (post)traumatică;
mixajul de autenticism obsesional
și realism magic, poematizant.
Dincolo de aceste ingrediente,

există la Andreea Răsuceanu o se�
riozitate discretă a implicării, un
dramatism al căutării de sine prin
alții, motivat probabil biografic, un
autenticism cu măști așadar, gene�
rator de atmosferă intensă, pe de o
parte, creator de «lumi», istorii și
geografii intime, pe de alta; un aliaj
foarte special de M. Blecher și Ga�
briela Adameșteanu, într�o for�
mulă proprie de «literatură spec �
trală».“ (Paul Cernat)

Andreea Răsuceanu este pro �
zatoare și critic literar, au toarea
mai multor volume bazate pe
metoda geocriticii. Pentru prima ei
carte, o versiune a tezei de doc �
torat, Cele două Mântulese (2009),
a fost nominalizată la premiile
„României literare“, ale Uniunii
Scriitorilor din România și la
Marile Premii Prometheus. În 2013
a apărut Bucureștiul lui Mir cea
Eliade. Elemente de geografie lite �
rară, carte nominalizată la pre �
 miile Uniunii Scriitorilor din Ro �
mânia și la premiile revistei „Ob� 
servator cultural“, pentru care a

primit premiul Tânărul critic al
anului 2013. În 2016 publică
Bucureștiul literar. Șase lecturi
posibile ale orașului. În 2019 a
apărut Dicționar de locuri litera re
bucureștene (împreună cu Corina
Ciocârlie), pentru care a primit
Premiul AgențiadeCarte.ro, sec �
țiunea eseu, publicistică, memo� 
rialistică. A publicat proză scurtă
în reviste literare și în volume
colective. A coordonat volumul
colectiv 16 prozatori de azi.lit
(2018). În 2018 a publicat romanul
O formă de viață necu noscută,
nominalizat la toate premiile lite �
rare din România, pen tru care a
primit premiul Scrii torul lunii
ianuarie, desemnat de Uniunea
Scriitorilor din Româ nia, și Pre �
miul pentru proză al revistei
„Ateneu“ și care a fost selecționat la
Festivalul Primului Roman de la
Chambéry (Franța). Romanul este în
curs de tra ducere în limbile franceză
și tur că. Vântul, duhul, suflarea este
al doilea roman din trilogia ce are ca
punct de legătură un sat situat în
apropierea Dunării, C. SDC

Miercuri, 20 ianuarie, începând 
cu ora 19.00, Editura Polirom
lansează online cel mai recent ro-
man al scriitorului Radu Ţuculescu,
Femeia de marţipan, publicat în
colecţia Fiction Ltd.

Invitați, alături de autor: Li �
viu Antonesei, Paul Farkas și Raul
Popescu

Va modera Adina Dinițoiu.

Dialogul va fi transmis via
ZOOM pe pagina de Facebook a

Editurii Polirom: facebook.com/
polirom.editura.

Martin Breda a absolvit li�
ceul. E hotărât să devină detectiv
criminalist. Înainte de a urma stu�
diile superioare, lucrează în di�
verse locuri ca muncitor necali� 
ficat, dornic să cunoască diferite
medii și tipologii umane. O în �
tâlnește pe Maraia, o tânără învă�
luită într�un abur enigmatic,
pasionată de chimie și de... alchi�
mie. Iubirea lor se va împlini într�o
călătorie presărată cu întâm�
 plări și întâlniri uimitoare prin

mari orașe europene: Viena,
Pra ga, Amsterdam, apoi cu va�
porul pe Rin, de�a lungul malu�
rilor cu crame, castele și legen� 
de, până la Basel. 

La universitatea de aici, Ma�
raia studiază structura lacrimilor
și tratatele lui Paracelsus. Martin
Breda pornește în căutarea unui
straniu criminal în serie, pe care
detectivii elvețieni n�au reușit 
să�l descopere. Va izbuti el oare?
Un roman incitant, cu suspans,
umor și mister, aventuri și scene
erotice de fină senzualitate.

Radu Țuculescu (n. 1 ianuarie
1949, Tîrgu Mureș, crescut la
Reghin) este romancier, drama �
turg și traducător din limba ger �
mană. A absolvit Conserva torul
„Gheorghe Dima“ din Cluj, secția
vioară. A publicat romane – Ora
păianjenului (1984), Degetele lui
Marsias (1985), Umbra penei de
gâscă (1991), Povestirile ma �
meibătrâne (2006), Stalin, cu sa� 
pa�nainte! (2009), Femeile insom �
niacului (2012), Mierla neagră

(2015), Măcelăria Kennedy (2017) –
și volume de teatru – Ce dracu’
se�ntâmplă cu trenul ăsta? (2004),
Bravul nostru Micșa! (2010). A
primit premii naționale și inter �
naționale pentru proză, teatru,
traduceri și film de televiziune.
Cărțile sale au fost traduse în
Germania, Italia, Franța, Ungaria,
Austria, Cehia, Israel, Serbia,
Ucraina, iar piesele de teatru au fost
jucate în cehă, maghiară, engleză,
ebraică, italiană, franceză. SDC

Online & live despre romanul Vântul,
duhul, suflarea de Andreea Răsuceanu

Lansare online: 
Radu Țuculescu,
Femeia de marțipan
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Scriitoarea chineză care a povestit
lumii întregi despre viața în ca�
rantină din orașul Wuhan a vorbit
despre presiunile la care este su�
pusă din partea autorităților co�
muniste și din partea stângii
ultranaționaliste.

Fang Fang, în vârstă de 64 de ani,
este o romancieră foarte cunoscută
în China, unde a fost recompensată
în 2010 cu cel mai prestigios pre�
miu literar al țării. Dar din momen�
tul în care a publicat cartea despre
viața în carantină în prima parte a
anului 2020, carte publicată în Ro�
mânia de editura Polirom sub titlul
Wuhan. Jurnal dintr�un oraș în ca�
rantină, ea a devenit ținta ultra �
naționaliștilor chinezi și a fost ex�
clusă din viața culturală.

„Nu mai pot publica nimic“,
spune scriitoarea într�un interviu
pentru Franceinfo. „În nici o re�
vistă sau publicație chineză. Este
exclus să mai pot fi invitată la un
eveniment literar. Dar, în timp, lu�
mea va înțelege că toate calomniile

și jignirile care mi�au fost adre�
sate sunt doar minciuni.“

De asemenea, Fang Fang este
victima multor atacuri pe internet
și primește amenințări cu moartea. 

„După epidemie, unii au folosit
publicarea jurnalului meu în stră�
inătate pentru a lansa pe internet
o campanie violentă contra mea,

campanie care nu a încetat nici
astăzi. Știu cine este la originea
acestor atacuri și de ce au fost lan�
sate. Sunt metode similare celor
din timpul Revoluției culturale și
corespund exact metodelor ultra �
naționaliștilor, care n�au încetat
să ceară o nouă revoluție cultu�
rală“, spune Fang Fang. SDC

Fang Fang: ce înseamnă să spui
adevărul în Wuhan

Revista „Premiere“ a compilat o
listă cu cele mai așteptate filme ce
urmează să fie lansate, într�o
formă sau alta, în anul care ur�
mează. Este o listă care adună lao�
laltă atât producții europene și
asiatice, cât și americane, multe
dintre acestea din urmă fiind
filme a căror premieră a fost anu�
lată anul trecut din cauza pande�
miei. În 2021, în condițiile în care
nu se știe precis când și cum se
vor redeschide sălile de cinema,
multe din aceste filme ar putea fi
lansate direct în streaming sau
atât în streaming cât și la cinema.
Iată lista „Premiere“:
n Annette, de Leos Carax, film
muzical cu Adam Driver și Marion
Cotillard;
n Broker, de Hirokazu Kore�eda;
n Eiffel, de Mathieu Bourboulon,
film despre construcția celebrului

turn parizian, cu Romain Duris în
rolul lui Gustave Eiffel;
n Eternals de Chloe Zhao, film
Marvel cu supereroi;
n Last Night in Soho, de Edgar
Wright;
n Madres paralelas, de Pedro 
Almodovar, cu Penelope Cruz;
n Matrix 4, de Lana Wachowski;
n Misiune imposibilă 7, de 
Christopher McQuarrie;
n Nomadland, de Chloe Zhao,
adaptare a unei cărți de Jessica
Bruder;
n Three Thousand Years of 
Longing, de George Miller, o „po�
veste de dragoste epopeică“ cu
Tilda Swinton și Idris Elba;
n West Side Story, de Steven
Spielberg;
n Tout s’est bien passé, de 
François Ozon;

Alături de lista „Premiere“,

publicațiile anglo�saxone mai no�
tează și alte producții foarte aș �
teptate precum: noul James Bond –
No Time to Die, Black Widow
(Marvel), Fast & Furious 9, The
Conjuring: The Devil Made Me Do
It, Top Gun: Maverick (continuare
a celebrului hit din anii ’80),
Space Jam: A New Legacy, The Sui�
cide Squad și Dune, adaptarea ce�
lebrului roman al lui Frank Her�
bert de către Dennis Villeneuve.

În ce privește serialele ce vor fi
difuzate în streaming sau în mod
„tradițional“ la TV, acestea se îm�
part în două categorii. În primul
rând este vorba despre noi se�
zoane ale unor serii deja lansate,
listă unde domină noile episoade
din producții de succes precum
Stranger Things, La Casa de Papel,
Ozark, Peaky Blinders sau Dexter,
serial mai vechi care a fost resus�
citat pentru un ultim sezon care
să compenseze finalul abrupt din
2013. Multe alte sezoane ale unor
serii de succes au fost reportate

pentru 2022, precum The Boys,
The Crown sau The Mandalorian.

În ce privește noutățile, 2021 este
plin de producții, cel puțin 50 la
număr, care vor lupta pe streaming
pentru succes. Foarte așteptate
sunt noile producții Marvel (Wan�
daVision, The Falcon and the Win�
ter Soldier și Loki) sau cele de la
Lucasfilm (The Book of Bobba Fett),
Clarice (continuare la Tăcerea
mieilor), Fundația (adaptare a tri�
logiei lui Isaac Asimov), Cowboy
Bebop (așteptată adaptare a unui
anime de mare succes), Halo și, spre
final de an, debutul mega�serialu�
lui Stăpânul inelelor, produs de
Amazon Prime Video, despre care
nimeni nu știe prea multe lucruri.

Iar serialul cel mai vizionat în
streaming în 2020 în SUA a fost...
The Office, realizat între 2005 și
2013. Americanii au preferat acest
serial, vizionând cumulat 57 de
miliarde de minute în streaming
(noua unitate de măsură a succe�
sului unei producții în acest mod

de difuzare). Astfel, The Office
bate detașat producții realizate
anul trecut, la fel și Grey’s Ana�
tomy, clasat pe locul al doilea cu
39,4 miliarde de minute vizionate.
Pe locurile următoare se clasează,
în ordine, Minți criminale, NCIS,
Schitt’s Creek, Supernatural, Sha�
meless, New Girl, The Blacklist și
Vampire Diaries. În ce privește se�
riile noi produse de canalele de
streaming, pe primul loc se cla�
sează Ozark (Netflix), cu 30,462
miliarde de minute, urmat de Lu�
cifer, The Crown, Tiger King, The
Mandalorian, The Umbrella Aca�
demy, The Great British Baking
Show, Boss Baby: Back in Busi�
ness, Longmire și You.

La capitolul cele mai difuzate
filme lansate în streaming, Dis�
ney+ conduce detașat cu Frozen II
(locul 1 în top), Moana, The Secret
life of Pets 2 (Netflix), Dr. Seuss’
The Grinch, Hamilton, Spenser
Confidential, Aladdin (filmul din
2019), Toy Story 4 și Zootopia. SDC

2021: cele mai așteptate filme, 
cele mai așteptate seriale



anii ’60, răpusă de COVID�19;
n Alexi Laiho (41 de ani), muzician
finlandez, lider al formației de
heavy metal Children of Bodom. SDC
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DRAGOȘ COJOCARU

1984, DIN NOU LA MODĂ

Romanul lui George Orwell a ur�
cat din nou pe primele locuri în
topurile Amazon de vânzare de
carte în urma evenimentelor po�
litice din Statele Unite, în special
în urma anulării publicării cărții
The Tyranny of Big Tech a sena�
torului republican Josh Hawley de
către editura Simon & Schuster, a
expulzării lui Donald Trump de pe
mai multe rețele sociale și a ata�
cului concertat al „Big Tech“ asu�
pra rețelei sociale Parler. Între
timp, studiourile ABC au băgat în
șantier miniseria de cinci episoade
1984, care nu este o adaptare a ro�
manului lui Orwell, ci a piesei de
teatru de Robert Icke și Duncan
Macmillan bazată pe acesta.

TINTIN D’OR

O versiune a coperții albumului
de bandă desenată Lotusul albas�
tru din seria Tintin s�a vândut la
licitație pentru suma record de
3,175 milioane de euro. Realizat în
1936, desenul a fost considerat
prea fin pentru condițiile tipogra�
fice ale epocii și a fost respins de
către editor și, se pare, a fost oferit
de către desenatorul Hergé fiului
editorului său, Louis Casterman,
care l�a scos astăzi la licitație.

SEX PISTOLS ÎN SERIE

Danny Boyle, realizatorul filmului
Trainspotting, vrea să realizeze un
serial TV despre celebrul grup de
punk britanic Sex Pistols, bazat pe
cartea Lonely Boy: Tales from a
Sex Pistol de Steve Jones, fost
membru al formației. „Apariția
trupei a fost un moment în care
cultura și societatea britanică s�a
schimbat pentru totdeauna“, ex�
plică Boyle, al cărui ultim film
Yesterday a avut ca subiect for �
mația Beatles.

UN CANNES ÎN PLINĂ VARĂ

După ce a fost anulat anul trecut,
Festivalul de film de la Cannes ar
putea reveni în acest an într�o
ediție care, din motive sanitare, să
aibă loc la finalul lunii iunie sau în
iulie. Pentru moment, oficial, el se
va desfășura ca de obicei, între 11
și 22 mai. Dar, în funcție de evoluția
pandemiei, data marii serbări a fil�
mului ar putea fi schimbată.

RĂMAS-BUN, 
DOMNULE BEAN!

Actorul britanic Rowan Atkinson a
afirmat că vrea să se debaraseze de
rolul lui Mr. Bean, care l�a făcut ce�
lebru, dar care astăzi i se pare „epui�
zant“ și „stresant“. „Nu�mi mai place
să�l joc. Povara respon sabilității
acestui rol îmi este dezagreabilă“,
spune Atkinson. Mr. Bean însă nu
își va încheia imediat cariera și va
deveni curând personajul unui lung �
metraj de ani mație. „E mai simplu

pentru mine să îl interpretez vocal
decât vizual“, spune Atkinson, care
va reveni anul acesta cu un nou
show pe Netflix, Man vs The Bee.

O NOAPTE CU BEIGBEDER

Pentru a serba 30 de ani de carieră,
scriitorul francez Frédéric Beigbe�
der (foto jos) intenționează să trans�
forme sala de spectacole Bataclan
în club de noapte pentru o serată
literară cu extrase din romanele
sale, din cronicile scrie pentru ra�
dio și TV, alternate cu melodiile lui
preferate, fiindcă, în particular,
Beigbeder se amuză să fie și DJ.
„Este un florilegiu ciudat și un
bilanț melancolic, o revenire la lu�
mea de dinainte (în care trăiam)
comparată cu lumea de după (în
care ne mulțumim să nu murim), o
revenire la tinerețea mea pierdută
și asupra unui prezent de neînțeles“,
explică Frédéric Beigbeder.

CRONICA NEAGRĂ

În ultima perioadă ne�au părăsit:
n actorul și regizorul Robert Hos�
sein, cunoscut pentru rolurile din
seria Angelique și megaproducții
teatrale despre Revoluția Fran�
ceză și Iisus, a încetat din viață 
la vârsta de 93 de ani răpus de 
COVID�19;
n actrița Tanya Roberts, vedetă a
seriei Charlie’s Angels și a filmu�
lui James Bond: A View to a Kill
(1985), a încetat din viață al 65 de
ani în urma unei infecții;
n Barbara Shelley (88 de ani), 
vedetă a filmelor Hammer din 
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La fix 30 de ani după Fishing with
John, miniseria în care pescuia
alături de prieteni celebri (Jim 
Jarmusch, Matt Dillon, Tom Waits,
Willem Dafoe și Dennis Hopper)
doar pentru plăcerea întâlnirii și 
a conversaţiilor, John Lurie revine
în televiziune cu miniseria HBO 
Painting with John/ Pictură cu John. 

Multe s�au întâmplat între timp
pentru muzician, printre altele a
descoperit pictura și a avut mari
probleme de sănătate, depășind și
un cancer. Cu un cioc de sexagenar
modern (aproape septuagenar de
fapt) care�i mai atenuează privirea
demonică, Lurie pictează în re �
ședința lui înecată de verdeață, aer
și liniște frumoase acuarele în
timp ce povestește din viața lui.

Regia și scenariul (cum ar
veni) îi aparțin lui și fiecare episod
(care ține 20 de minute) începe cu
o încercare ratată de filma cu
drona, terminată cu pră bușirea
constantă a acesteia, însoțită într�un
rând de constatarea: „Any idiot
can fly a drone“. Spre deosebire de
Fishing with John, unde comenta�
riul unui sobru announcer era un
contrapunct comic la ce se întâm�
pla pe ecran, iar Lurie era susținut
de invitatul său, acum el duce
totul singur, iar poveștile de viață
sunt echilibrate de filmări în deta�
liu cu el pictând sau făcând glu �
mițe fără miză, ca atunci când
umblă prin curte cu o creangă la
gură și se dă elefant.

Suprarealismul din acuarele
rimează cu substanța povestirilor
(e și normal), iar lipsa unei nara �
țiuni, combinată cu relaxarea de a
urmări pe cineva celebru pictând
și spunând lucruri mai mult sau
mai puțin interesante sunt o re�
plică la ce înseamnă produs de te�
leviziune, instituție pe care Lurie
o sabotează din interior. Cu toată
aparenta lui lipsă de seriozitate,
Painting with John dă infimă
consistență unui mediu atât de
formatat și de plicticos cum e tele�
viziunea – sau, pardon, internetul.

Producția Netflix Pieces of a
Woman/ Frânturi de femeie, pri�
mul film în engleză al cineastului
maghiar Kornél Mundruczó, a
avut premiera mondială anul tre�
cut în Competiție la Veneția, unde
protagonista Vanessa Kirby a pri�
mit Cupa Volpi pentru interpre�
tare feminină. Scris de Kata Wé ber,
cu care Mundruczó a colaborat și
la precedentele sale filme și
avându�l pe Martin Scorsese prin�
tre producători, Pieces of a Woman

urmărește primul an al unei fe �
mei după ce își pierde copilul la
naștere. 

Interpretările solide – Vanessa
Kirby e susținută de Shia LaBeouf
în rolul partenerului și de Ellen
Burstyn în cel al mamei pasiv�
agresive – nu sunt consolidate de
scenariul care, după un impresio�
nant prim capitol (nașterea), ma�
nifestă mai mult interes pentru
relațiile tot mai dificile dintre
personaje decât pentru motivația
psihologică și viața lor interioară,
mai ales a eroinei.

Ar fi ieșit trei filme din aceas �
tă poveste. Când momentelor de
dinaintea nașterii, unde există per�
manent presentimentul că ceva se
va întâmpla, le urmează naște�
rea propriu�zisă, cu încărcătura

emoțională a unui horror (Va�
nessa Kirby își adjudecă în 15 mi�
nute nominalizarea la Oscar), ai
sentimentul că printr�o alegere
inedită, dar justificată, întreg fil�
mul va fi un thriller despre o naș �
tere dificilă. (Asta dacă n�ai citit
nimic înainte).

Ce constituie mare parte a fil�
mului se desfășoară în alt registru
și se ocupă de încercările eroinei
de a aduna bucățile vieții distruse
de tragedie. Relația cu iubitul se
deteriorează (Shia LaBeouf pare
să fi fost luat doar pentru furia
lui), dar povestea preferă să ur�
mărească totul din exterior, con�
struind în jurul eroinei o lume în
care se simte tot mai străină.

E clar că filmul vrea să de�
monstreze ceea ce și enunță (per�
sonajul lui LaBeouf, care e con s�
tructor, ridică un pod a cărui ima �
gine în lucru deschide fiecare ca�
pitol): o relație e ca un pod și se
poate distruge nu din pricina

unui eveniment major, ci a rezo �
nanței. Adică nu tragedia pierde�
rii copilului ar surpa relația
dintre eroi, ci miile de trepidații
din viața lor cotidiană. Nu știu
dacă psihologic e valabil, dar asta
pare să fie miza. 

Filmul pleacă de la poveste in�
timă pentru cuplul Mundruczó�
Wéber. Așa cum a povestit presei,
după ce a pierdut o sarcină scena�
rista a simțit pe propria piele sen�
timentul izolării, deși relația ei cu
Mundruczó nu s�a terminat odată
cu acest eveniment. Probabil că
lipsa de structură și de profunzime
psihologică a filmului stă în difi�
cultatea de a trage o linie între ce
e personal și ce e ficționalizat.  SDC

l Painting with John/ Pictura 
cu John – de John Lurie, 
cu John Lurie
l Pieces of a Woman/ Frânturi de
femeie – de Kornél Mundruczó, 
cu Vanessa Kirby, Shia LaBeouf,
Ellen Burstyn, Molly Parker

IULIA BLAGA
FILM

Țin minte că prin luna martie,
într�o zi de vineri, începusem să
tund iarba din curte. Motocosi�
toarea pe benzină, cumpărată la
mâna a doua, avea un defect la
autopropulsie. Am scos trusa de
scule din magazie și am început
să șurubăresc, fiindcă nici vaca
nu paște cu spor dacă nu se de�
plasează de la un smoc de iarbă
la celălalt.

Problema era de la cureaua
din cauciuc care angrenează ro țile
din față. Se lărgise, lăsându�mi
mie sarcina propulsiei prin îm�
pingere ca prostul. Doar că pros�
tul a avut Oltcit, iar asta l�a trans�
format într�un veritabil maestru
al improvizațiilor mecanice. Tre�
buia doar să tai cureaua, să o scur�
tez și să o cos prin împungere din
lateral, ca să nu intre firul textil în
fricțiune directă cu fulia metalică.
În tot acest timp, radioul îmi fre�
dona cântecele drăguțe, fiindcă eu
știu ce posturi să aleg. Din când în
când, în pauzele muzicale, se
auzea un băiat care propunea as�
cultătorilor să se implice în mod

indirect în lupta cu puiul de pan�
demie, fiindcă la momentul res�
pectiv asta era, o pandemiuță.
Implicarea presupunea să cum�
peri cafele pentru medici.

În calculele mele despre fre�
carea cauciucului pe fulie nu am
luat în seamă un aspect esențial și
anume faptul că motorul cositoa�
rei este mai puternic decât cel de
Oltcit. Am tensionat cureaua la
mână, să fie întinsă cam cum era
cea care acționa alternatorul au�
toturismului antic. Apoi, cu o
mișcare largă, în timp ce băiatul
mă îndemna din nou să cumpăr
cafele, am acționat sfoara dema�
rorului. De pornit a pornit, dar a

și pocnit. Și nu era motobici, deși
s�a comportat ca atare, fiindcă nu
am montat la loc carcasa de pro �
tecție, al cărei rol se pare că este să
oprească orice curea care ar vrea
să zboare în văzduh sau să se prop�
tească în pulpa piciorului meu
drept. Am țipat. Dar și Whitney
Houston țipa la radio, iubindu�l pe
cetățean pentru totdeauna.

Să nu credeți că iarba a rămas
netunsă. Matematic gândind, cu�
reaua era prea scurtă. Dar, înde�
părtând stratul de pământ și ma �
terie vegetală care obtura vizibili�
tatea, am descoperit că mecanis�
mul de întindere avea reglaj, așa
că trebuia doar să cos din nou cu�
reaua și să desfac șurubul ruginit
și blocat responsabil cu reglajul. 

Era ca Făt Frumos care refuza
să se nască și mama în travaliu îi
promitea tot felul de chestii. 

Nu sunt superstițios, dar, co�
roborat cu vocea băiatului de la
radio, m�am trezit promițându�i
șurubului că dacă se lasă desfăcut
voi cumpăra zece cafele pentru
medici. Și a fost de acord. Apoi am
fixat cureaua și am pus loc car�
casa de protecție, cu grijă, ca pe o
mască medicală. SDC
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ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Karma și cheia de zece

Binging with John
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